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Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. toukokuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen 
käyttöönotosta Viron hakemuksen johdosta – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism 
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 
1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/20131 (EGR-asetus),

– ottaa huomioon vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 17. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2020/20932 ja erityisesti sen 8 artiklan,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien 
etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 
tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 9 kohdan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0158/2021),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä 
voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, 
ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille; toteaa, että apu annetaan taloudellisena 
tukena työntekijöille ja yrityksille, joiden palveluksessa he ovat työskennelleet;

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
3 EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28.



B. ottaa huomioon, että Viro toimitti hakemuksen EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun 
10 080 työntekijää oli vähennetty1 NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 
45 (Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus), 
49 (Maaliikenne ja putkijohtokuljetus), 50 (Vesiliikenne), 51 (Ilmaliikenne), 
52 (Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta), 55 (Majoitus), 56 
(Ravitsemistoiminta), 74 (Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle), 77 (Vuokraus- ja 
leasingtoiminta), 79 (Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut), 
90 (Kulttuuri- ja viihdetoiminta), 91 (Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden 
kulttuurilaitosten toiminta), 92 (Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut) ja 
93 (Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut) luokitetuilla toimialoilla NUTS 2 
-tason alueella (EE00) Virossa2 viiteajanjakson 13. maaliskuuta 2020 – 11. marraskuuta 
2020 aikana;

C. ottaa huomioon, että hakemus koskee 1 715:tä toimintansa lopettamaan joutunutta 
itsenäistä ammatinharjoittajaa ja 8 365:tä Viron matkailualalla vähennettyä työntekijää;

D. ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan 
toimintakriteereihin, joiden mukaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti kun on 
kyse kollektiivisista hakemuksista, joissa on mukana pk-yrityksiä, hakemus voidaan 
kelpuuttaa, vaikka asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot eivät täyty kokonaan, 
jos irtisanomisilla on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen tai 
kansalliseen talouteen;

E. ottaa huomioon, että työntekijävähennyksiin ja toiminnan lopettamisiin johtaneet 
odottamattomat tapahtumat vuoden 2020 alussa johtuivat covid-19-pandemian 
maailmanlaajuisesta leviämisestä ja siihen liittyvästä talouskriisistä, jotka vaikuttivat 
matkailualaan poikkeuksellisen rajusti, sillä äkilliset liikkumisrajoitukset 
kansainvälisellä tasolla johtivat kansainvälisen matkustamisen ja matkailun jyrkkään ja 
ennakoimattomaan vähenemiseen;

F. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia ja sitä seurannut maailmanlaajuinen 
talouskriisi aiheuttivat valtavan häiriötilan Viron taloudessa ja erityisesti matkailualalla, 
sillä ennen kriisiä kansainvälinen matkailu tuotti 90 prosenttia Viron matkailumenoista, 
kun OECD-maissa keskiarvo on 25 prosenttia;

G. ottaa huomioon, että vuonna 2019 Viron matkailutulot olivat ennätykselliset 
2,1 miljardia euroa ja että matkailualaa pidettiin Viron kilpailukyvyn kannalta 
merkittävänä alana, jonka kehittämiseksi edelleen tehtiin huomattavia investointeja;

H. ottaa huomioon, että matkailualan yrityksistä suurin osa on pk-yrityksiä, joiden 
kriisinsietokyky on heikompi kuin suurempien yritysten, ja että pk-yritykset työllistävät 
79,2 prosenttia koko työvoimasta Virossa;

I. ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahasto voi työntekijöille tarjottavan tuen 
avulla edistää siirtymistä kestävämpään matkailuun ja näin ollen antaa Euroopalle 
mahdollisuuden suojella ja edistää luonnon- ja kulttuuriperintöään ja resurssejaan ja 
tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja innovatiivisia yrityksiä;

1 EGR-asetuksen 3 artiklan mukaisessa merkityksessä.
2 Viron tasavaltaa ei ole jaettu NUTS 2 -tason alueisiin.



J. ottaa huomioon, että komissio on todennut covid-19-terveyskriisin johtaneen 
talouskriisiin, esittänyt talouden elpymissuunnitelman ja korostanut EGR:n roolia 
hätätilanteen välineenä1, jolla autetaan henkilöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa 
maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi;

K. ottaa huomioon, että Virossa käytettiin sekä kansallista että EU:n tukea työpaikkojen 
säilyttämiseen työajan lyhentämisjärjestelyjen avulla ja SURE-välinettä covid-19-
pandemian ja siihen liittyvän kriisin työmarkkinavaikutusten lieventämiseksi;

L. ottaa huomioon, että kyseessä on ensimmäinen EGR:n varojen käyttöönotto covid-19-
kriisin vuoksi sen jälkeen, kun 18. kesäkuuta 2020 annettuun Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2020/000 TA 2020 – 
komission aloitteesta annettava tekninen tuki)2 sisällytettiin maininta, että EGR:stä 
voitaisiin ottaa käyttöön varoja covid-19-pandemian aiheuttaman globaalin kriisin 
yhteydessä pysyvästi irtisanottujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien 
tukemiseksi muuttamatta asetusta (EU) N:o 1309/2013;

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Viro on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen 
mukaista rahoitustukea 4 474 480 euroa eli 60 prosenttia 7 457 468 euron 
kokonaiskustannuksista, joista yksilöllisten palvelujen menot ovat 7 452 468 euroa ja 
valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien menot 
5 000 euroa;

2. toteaa, että Viron viranomaiset jättivät hakemuksen 12. marraskuuta 2020 ja että Viron 
toimitettua lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 31. maaliskuuta 
2021 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä; 

3. toteaa, että hakemus koskee yhteensä 10 080:tä työntekijää, 1 715:tä toimintansa 
lopettamaan joutunutta itsenäistä ammatinharjoittajaa ja 8 365:tä Viron matkailualalla 
vähennettyä työntekijää; pitää valitettavana, että Viro odottaa ainoastaan 
5 060 tukikelpoisen edunsaajan osallistuvan toimenpiteisiin (kohteena olevat 
edunsaajat);

4. toteaa, että työntekijävähennysten sosiaalisten vaikutusten odotetaan olevan 
huomattavia, sillä alan työntekijöistä suuri osa on matalan osaamistason työntekijöitä, 
heikosti koulutettuja, nuoria ja kausi- ja osa-aikaisia työntekijöitä;

5. toteaa, että yli 60 prosenttia tukikelpoisista henkilöistä on naisia ja suurin osa 
tukikelpoisista kuuluu ikäryhmään 30–64-vuotiaat;

6. toteaa, että Viro aloitti yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville 
edunsaajille 1. tammikuuta 2021 ja että toimien menoihin voidaan näin ollen myöntää 
EGR:n rahoitustukea 1. tammikuuta 2021 ja 1. tammikuuta 2023 väliseltä ajalta; toteaa, 
että poikkeuksena on vähintään kaksi vuotta kestävä virallinen koulutus, ammatillinen 
koulutus mukaan lukien, johon voidaan myöntää rahoitustukea 1. heinäkuuta 2023 
saakka;

1 COM(2020)0442.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0141.



7. toteaa, että yksilölliset palvelut, joita tarjotaan työntekijöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille, koostuvat seuraavista toimista: työvoimakoulutus, startup-
yritysten tuet ja jatkotoimien tukeminen, oppisopimuskoulutus, virallisten opintojen tuki 
ja koulutusavustukset, ammatillisen koulutuksen avustukset mukaan lukien;

8. toteaa, että Virolle on aiheutunut hallinnollisia kuluja EGR:n täytäntöönpanosta 
1. tammikuuta 2021 alkaen ja että valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, 
valvonta- ja raportointitoimien menoihin voidaan näin ollen myöntää EGR:n 
rahoitustukea 1. tammikuuta 2021 ja 1. heinäkuuta 2023 väliseltä ajalta;

9. toteaa, että kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähde on työmarkkinapalvelujen ja 
-etuuksien rahasto, josta Viron työttömyysvakuutuskassa julkisena työvoimapalveluna 
maksaa aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet Virossa; toteaa, että mainitun rahaston varat 
ovat peräisin työttömyysvakuutuskassan rahastosta – joka on tarkoitettu irtisanomisia ja 
työnantajien maksukyvyttömyystapauksia varten – ja valtion talousarviosta 
sosiaaliministeriön kautta osoitetuista varoista;

10. panee tyytyväisenä merkille, että Viron yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin 
laadinnassa on kuultu asianomaisia viranomaisia ja järjestöjen edustajia ja että 
edistymisestä keskustellaan Viron työttömyysvakuutuskassan hallituksessa, jonka 
jäseniä työmarkkinaosapuolet ovat (kaksi jäsentä Viron työnantajien keskusliitosta, yksi 
jäsen Viron ammattiliittojen keskusjärjestöstä ja yksi jäsen Viron työntekijäjärjestöjen 
keskusliitosta); pitää myönteisenä, että matkailualan edustajien kanssa käydään lisää 
keskusteluja, kun irtisanottujen työntekijöiden taustatiedot on analysoitu;

11. panee merkille, että matkailualan edustajien kanssa käydään lisää keskusteluja, kun 
irtisanottujen työntekijöiden taustatiedot on analysoitu ja että soveltuvin tukimuoto 
määritetään edunsaajien ikärakenteen, ammatillisen taustan ja muiden ominaisuuksien 
perusteella; toteaa lisäksi, että Viron hotelli- ja ravintola-alan liitto osallistuu 
mahdollisesti joidenkin alaan liittyvien koulutustoimien suunnitteluun;

12. korostaa Viron viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta 
muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä; 

13. muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuulle 
kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla;

14. kehottaa komissiota minimoimaan EGR:n rahoitustukea koskevien hakemusten 
arviointiin ja EGR:n varojen käyttöönottoon kuluvan ajan, jotta kansallisiin 
sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvaa painetta voidaan vähentää covid-19-kriisin 
yhteydessä;

15. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

16. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.



LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Viron hakemuksen johdosta – 
EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2021/886.)


