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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Komissio korostaa EGR:llä olevan 

edelleen tärkeä rooli joustavana rahastona, 

josta tuetaan työpaikkansa laajamittaisissa 

rakenneuudistuksissa menettäneitä 

työntekijöitä ja autetaan heitä löytämään 

uusi työpaikka mahdollisimman pian. 

Unionin olisi edelleen tarjottava erityistä 

kertaluonteista tukea helpottamaan 

työttömiksi jääneiden työntekijöiden 

integroitumista uudelleen työelämään 

alueilla, aloilla, toimialueilla tai 

työmarkkina-alueilla, joihin kohdistuu 

äkillinen vakava talouden häiriötila. Kun 

otetaan huomioon avoimen kaupan, 

teknologian muutosten tai vähähiiliseen 

talouteen siirtymisen kaltaisten muiden 

tekijöiden vuorovaikutus ja kun näin ollen 

otetaan huomioon, että on yhä vaikeampaa 

nimetä yksi tietty työpaikkojen menetykset 

aiheuttava tekijä, EGR:n käytön on 

tulevaisuudessa perustuttava vain 

rakenneuudistuksen merkittäviin 

vaikutuksiin. Koska EGR:n tarkoituksena 

on tarjota tukea kiireellisissä tilanteissa ja 

odottamattomissa olosuhteissa ja täydentää 

ESR+:n tarjoamaa ennakoivampaa apua, 

sen on pysyttävä joustavana 

erityisvälineenä, joka toimii 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vahvistettujen määrärahojen 

enimmäismäärien ulkopuolella, kuten 

(13) Komissio korostaa EGR:llä olevan 

edelleen tärkeä rooli joustavana rahastona, 

josta tuetaan työpaikkansa laajamittaisissa 

rakenneuudistuksissa menettäneitä 

työntekijöitä ja autetaan heitä löytämään 

uusi työpaikka mahdollisimman pian. 

Unionin olisi edelleen tarjottava erityistä 

kertaluonteista tukea helpottamaan 

työttömiksi jääneiden työntekijöiden 

integroitumista uudelleen työelämään 

alueilla, aloilla, toimialueilla tai 

työmarkkina-alueilla, joihin kohdistuu 

äkillinen vakava talouden häiriötila. Kun 

otetaan huomioon avoimen kaupan, 

teknologian muutosten tai Yhdistyneen 

kuningaskunnan eron Euroopan 

unionista tai vähähiiliseen talouteen 

siirtymisen kaltaisten muiden tekijöiden 

vuorovaikutus ja kun näin ollen otetaan 

huomioon, että on yhä vaikeampaa nimetä 

yksi tietty työpaikkojen menetykset 

aiheuttava tekijä, EGR:n käytön on 

tulevaisuudessa perustuttava vain 

rakenneuudistuksen merkittäviin 

vaikutuksiin. Koska EGR:n tarkoituksena 

on tarjota tukea kiireellisissä tilanteissa ja 

odottamattomissa olosuhteissa ja täydentää 

ESR+:n tarjoamaa ennakoivampaa apua, 

sen on pysyttävä joustavana 

erityisvälineenä, joka toimii 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 
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komission tiedonannossa ”Nykyaikainen 

talousarvio unionille, joka suojelee, 

puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia: 

monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 

2021–2027” ja sen liitteessä27 todetaan. 

vahvistettujen määrärahojen 

enimmäismäärien ulkopuolella, kuten 

komission tiedonannossa ”Nykyaikainen 

talousarvio unionille, joka suojelee, 

puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia: 

monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 

2021–2027” ja sen liitteessä27 todetaan. 

27 Komission yksiköiden 

valmisteluasiakirja SWD(2018) 171 final 

ja sen liite COM(2018) 321 final. 

27 Komission yksiköiden 

valmisteluasiakirja SWD(2018) 171 final 

ja sen liite COM(2018) 321 final. 

Or. en 
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3 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EGR:n erityistavoitteena on tarjota 

tukea odottamattomissa merkittävissä 

rakenneuudistuksissa ja eritoten niissä, 

jotka aiheutuvat globalisaatioon liittyvistä 

haasteista, kuten maailmankaupan 

muutoksista, kauppariidoista, rahoitus- tai 

talouskriiseistä tai vähähiiliseen talouteen 

siirtymisestä tai jotka ovat seurausta 

digitalisaatiosta tai automaatiosta. 

Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, joilla 

autetaan heikoimmassa asemassa olevia 

ryhmiä. 

2. EGR:n erityistavoitteena on tarjota 

tukea odottamattomissa merkittävissä 

rakenneuudistuksissa ja eritoten niissä, 

jotka aiheutuvat globalisaatioon liittyvistä 

haasteista, kuten maailmankaupan 

muutoksista, kauppariidoista, rahoitus- tai 

talouskriiseistä, Yhdistyneen 

kuningaskunnan erosta Euroopan 

unionista tai vähähiiliseen talouteen 

siirtymisestä tai jotka ovat seurausta 

digitalisaatiosta tai automaatiosta. 

Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, joilla 

autetaan heikoimmassa asemassa olevia 

ryhmiä. 

Or. en 

 

 


