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Módosítás

(13) A Bizottság hangsúlyozza, hogy az
EGAA továbbra is fontos szerepet tölt be,
hiszen olyan rugalmas eszköz, amely
támogatja az elbocsátott munkavállalókat
és segíti őket abban, hogy minél előbb új
munkahelyet találjanak. Az Uniónak
ezután is specifikus, egyszeri támogatást
kell nyújtania, hogy megkönnyítse a
komoly gazdasági zavarok által sújtott
területek, ágazatok, körzetek vagy
munkaerőpiacok elbocsátott
munkavállalóinak munkaerőpiacra történő
újbóli beilleszkedését. Mivel a nyitott
kereskedelem, a technológiai változások és
más tényezők – például a karbonszegény
gazdaságra való átállás – közötti viszonyok
és kölcsönös egymásra hatásuk miatt egyre
nehezebb az elbocsátásokat okozó konkrét
tényezőt azonosítani, a jövőben az EGAA
igénybevétele csak a jelentős hatással járó
szerkezetátalakítási esemény meglétéhez
lesz kötve. Tekintettel céljára, amely nem
más, mint sürgős helyzetben és váratlan
körülmények között támogatást nyújtani,
kiegészítve az ESZA+ által kínált
megelőző jellegű támogatást, rugalmas,
speciális eszközként a többéves pénzügyi
keret felső határain kívül kell maradnia,
amint az a Bizottság közleményében
szerepel. Modern költségvetés a
polgárainak védelmet, biztonságot és
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A Bizottság által javasolt szöveg
(2)
Az EGAA konkrét célkitűzése,
hogy támogatást nyújtson a váratlanul –
különösen a globalizációval összefüggő
kihívások, például a világkereskedelem
változásai, kereskedelmi viták, pénzügyi
vagy gazdasági válságok, az alacsony
szénigényű gazdaságra történő átállás,
vagy a digitalizálás vagy automatizálás
miatt – bekövetkező fontosabb
szerkezetátalakítások esetén. Különös
hangsúlyt kapnak a hátrányos helyzetű
csoportok segítését célzó intézkedések.
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