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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Komisjon rõhutab, kui jätkuvalt 

tähtis on EGFi roll paindliku fondina, mis 

võimaldab toetada töötajaid, kes on 

kaotanud oma töö suuremahuliste 

restruktureerimiste käigus, ja aidata neil 

võimalikult kiiresti leida uus töökoht. Liit 

peaks ka edaspidi andma konkreetset 

ühekordset rahalist toetust, et hõlbustada 

koondatud töötajate tööturule naasmist 

aladel, sektorites, territooriumidel või 

tööturgudel, mis kannatavad tõsiste 

majandushäirete tõttu. Võttes arvesse 

avatud kaubanduse, tehnoloogiliste 

muutuste või muude tegurite, nagu vähese 

CO2-heitega majandusele ülemineku koos- 

ja vastastikust mõju ning seega arvestades, 

et järjest raskem on välistada üht 

konkreetset tegurit, mis põhjustab 

töökohtade koondamist, võetakse EGF 

tulevikus kasutusele ainult juhul, kui 

restruktureerimine avaldab olulist mõju. 

Arvestades fondi eesmärki, mis on 

pakkuda abi erakorralistes olukordades ja 

ootamatutel asjaoludel, täiendades ESF+ 

pakutavat ennetavama iseloomuga abi, jääb 

EGF paindlikuks erivahendiks väljaspool 

mitmeaastase finantsraamistiku eelarvelisi 

ülemmäärasid, nagu on sätestatud 

komisjoni teatises. „Tänapäevane eelarve 

liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab 

võimalusi: mitmeaastane finantsraamistik 

(13) Komisjon rõhutab, kui jätkuvalt 

tähtis on EGFi roll paindliku fondina, mis 

võimaldab toetada töötajaid, kes on 

kaotanud oma töö suuremahuliste 

restruktureerimiste käigus, ja aidata neil 

võimalikult kiiresti leida uus töökoht. Liit 

peaks ka edaspidi andma konkreetset 

ühekordset rahalist toetust, et hõlbustada 

koondatud töötajate tööturule naasmist 

aladel, sektorites, territooriumidel või 

tööturgudel, mis kannatavad tõsiste 

majandushäirete tõttu. Võttes arvesse 

avatud kaubanduse, tehnoloogiliste 

muutuste või muude tegurite, nagu 

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust 

väljaastumise või vähese CO2-heitega 

majandusele ülemineku koos- ja 

vastastikust mõju ning seega arvestades, et 

järjest raskem on välistada üht konkreetset 

tegurit, mis põhjustab töökohtade 

koondamist, võetakse EGF tulevikus 

kasutusele ainult juhul, kui 

restruktureerimine avaldab olulist mõju. 

Arvestades fondi eesmärki, mis on 

pakkuda abi erakorralistes olukordades ja 

ootamatutel asjaoludel, täiendades ESF+ 

pakutavat ennetavama iseloomuga abi, jääb 

EGF paindlikuks erivahendiks väljaspool 

mitmeaastase finantsraamistiku eelarvelisi 

ülemmäärasid, nagu on sätestatud 

komisjoni teatises. „Tänapäevane eelarve 
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aastateks 2021–2027“ ja selle lisa27. 

27 Komisjoni talituste töödokument (2018) 

171 lõplik ja selle lisa COM (2018) 321 

final. 

27 Komisjoni talituste töödokument (2018) 

171 lõplik ja selle lisa COM (2018) 321 

final. 
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2. EGFi erieesmärk on pakkuda abi 

ettenägematute suurte restruktureerimiste 

korral, eelkõige siis, kui nende põhjuseks 

on globaliseerumisega seotud probleemid, 

nagu maailmakaubanduses toimuvad 

struktuurimuutused, kaubandusvaidlused, 

finants- või majanduskriis, üleminek 

vähese CO2-heitega majandusele, 

digiteerimine või automatiseerimine. 

Eriline rõhk on meetmetel, millega 

aidatakse kõige ebasoodsamas olukorras 

olevaid rühmi. 

2. EGFi erieesmärk on pakkuda abi 

ettenägematute suurte restruktureerimiste 

korral, eelkõige siis, kui nende põhjuseks 

on globaliseerumisega seotud probleemid, 

nagu maailmakaubanduses toimuvad 

struktuurimuutused, kaubandusvaidlused, 

finants- või majanduskriis, 

Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa 

Liidust, üleminek vähese CO2-heitega 

majandusele, digiteerimine või 

automatiseerimine. Eriline rõhk on 

meetmetel, millega aidatakse kõige 

ebasoodsamas olukorras olevaid rühmi. 

Or. en 

 

 


