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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Komisija poudarja trajni pomen 

vloge ESPG kot prožnega sklada, ki 

podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev 

zaradi obsežnih prestrukturiranj, in jim 

pomaga, da čim hitreje najdejo drugo 

zaposlitev. Unija bi morala nadaljevati z 

zagotavljanjem posebne enkratne podpore 

za olajšanje ponovne vključitve presežnih 

delavcev na trg dela na območjih, v 

sektorjih, na ozemljih ali področjih trga 

dela, ki so jih prizadele hude gospodarske 

motnje. Ob upoštevanju medsebojnega 

delovanja in vzajemnih učinkov odprte 

trgovine, tehnoloških sprememb ali drugih 

dejavnikov, kot so prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo, in z upoštevanjem, da je 

čedalje težje opredeliti posamezni 

dejavnik, ki povzroči pojav presežnih 

delavcev, bo uporaba ESPG v prihodnje 

temeljila le na znatnem učinku 

prestrukturiranj. ESPG glede na svoj 

namen, ki je zagotavljanje podpore v 

nujnih situacijah in nepričakovanih 

okoliščinah, ob dopolnjevanju vnaprejšnje 

pomoči ESS+, ostaja prožen in poseben 

instrument, zunaj zgornjih mej proračuna 

večletnega finančnega okvira, kot je 

določen v sporočilu Komisije. Sodoben 

proračun za Unijo, ki varuje, opolnomoča 

in ščiti – Večletni finančni okvir za 

obdobje 2021–2027 in njegove priloge27. 

(13) Komisija poudarja trajni pomen 

vloge ESPG kot prožnega sklada, ki 

podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev 

zaradi obsežnih prestrukturiranj, in jim 

pomaga, da čim hitreje najdejo drugo 

zaposlitev. Unija bi morala nadaljevati z 

zagotavljanjem posebne enkratne podpore 

za olajšanje ponovne vključitve presežnih 

delavcev na trg dela na območjih, v 

sektorjih, na ozemljih ali področjih trga 

dela, ki so jih prizadele hude gospodarske 

motnje. Ob upoštevanju medsebojnega 

delovanja in vzajemnih učinkov odprte 

trgovine, tehnoloških sprememb ali drugih 

dejavnikov, kot so izstop Združenega 

kraljestva iz Evropske unije ali prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo, in z 

upoštevanjem, da je čedalje težje opredeliti 

posamezni dejavnik, ki povzroči pojav 

presežnih delavcev, bo uporaba ESPG v 

prihodnje temeljila le na znatnem učinku 

prestrukturiranj. ESPG glede na svoj 

namen, ki je zagotavljanje podpore v 

nujnih situacijah in nepričakovanih 

okoliščinah, ob dopolnjevanju vnaprejšnje 

pomoči ESS+, ostaja prožen in poseben 

instrument, zunaj zgornjih mej proračuna 

večletnega finančnega okvira, kot je 

določen v sporočilu Komisije. Sodoben 

proračun za Unijo, ki varuje, opolnomoča 

in ščiti – Večletni finančni okvir za 
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obdobje 2021–2027 in njegove priloge27. 

27 SWD (2018) 171 final in njegova priloga 

COM (2018) 321 final. 

27 SWD (2018) 171 final in njegova priloga 

COM (2018) 321 final. 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Specifičen cilj ESPG je pomoč v 

primerih nepričakovanih velikih 

prestrukturiranj, zlasti tistih, ki so jih 

povzročili izzivi v zvezi z globalizacijo, 

kot so spremembe v svetovnih trgovinskih 

tokovih, trgovinski spori, finančne ali 

gospodarske krize, prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo ali posledice digitalizacije ali 

avtomatizacije. Še zlasti so pomembni 

ukrepi, ki so v pomoč najbolj prikrajšanim 

skupinam. 

2. Specifičen cilj ESPG je pomoč v 

primerih nepričakovanih velikih 

prestrukturiranj, zlasti tistih, ki so jih 

povzročili izzivi v zvezi z globalizacijo, 

kot so spremembe v svetovnih trgovinskih 

tokovih, trgovinski spori, finančne ali 

gospodarske krize, izstop Združenega 

kraljestva iz Evropske unije, prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo ali posledice 

digitalizacije ali avtomatizacije. Še zlasti 

so pomembni ukrepi, ki so v pomoč najbolj 

prikrajšanim skupinam. 

Or. en 

 

 


