
 
Globaliseerumise mõju tööhõivele ja Euroopa
Liidule
 
Millist kasu saab EL globaliseerumisest ja kuidas võideldakse tööhõivet mõjutavate
negatiivsete tegurite vastu?
 

Globaliseerumine aitab luua töökohti, võib aga põhjustada ka töökohtade kadu.
Globaliseerumise ohjamine, et selle võimalusi maksimaalselt ära kasutada, on üks ELi
prioriteete. Liit püüab luua sotsiaalset Euroopat, mis aitaks koondatud töötajatel leida uusi
töökohti.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20190910STO60748/globaliseerumine-eli-lahendused
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/sotsiaalne-kaasatus-ja-turvalisus/20170616STO77648


Globaliseerumine loob Euroopas töövõimalusi 
 
Pidevalt kasvab nende töökohtade arv, mida otseselt või kaudselt toetab ELi kaupade eksport
väljapoole liitu. 2000. aastal oli selliseid töökohti 21,7 miljonit, 2017. aastal juba 36 miljonit. Iga
ELi ekspordist saadav miljard eurot toetab liidu piires keskmiselt umbkaudu 13 000 töökohta.
 
Töövõimalused ei piirdu üksnes eksportivate ettevõtetega, vaid laienevad ka ettevõtetele, kes
eksportijatele kaupu tarnivad ja teenuseid osutavad.
 
Saksamaal näiteks toetab väljapoole ELi suunduv eksport 6,8 miljonittöökohta. Tänu ELi ühtsele
turule sõltub Saksamaal peale selle veel 1,1 miljonit töökohta teiste liikmesriikide ekspordist
väljapoole ELi. Kokku tugineb ELi ekspordile 18% Saksamaa töökohtadest.
 
Ekspordiga seotud töökohtadel suureneb kõrge kvalifikatsiooniga töötajate osakaal ja palk on
seal keskmiselt 12% kõrgem kui muudel töökohtadel.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#germany
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#germany
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm


Globaliseerumise negatiivne mõju tööhõivele 
Globaliseerumine suurendab ettevõtete omavahelist konkurentsi, mille tulemuseks võib olla
ettevõtete sulgemine, tootmise mujale viimine ja töökohtade kadu.

Kolmandate riikidega toimuva kaubavahetusega seotud töökohtade arv
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Kõige haavatavamaid ELi sektoreid iseloomustab madalat kvalifikatsiooni eeldavate töökohtade
suur osakaal. Näiteks võib nimetada tekstiilitööstust, rõivaste, jalanõude ja nahatoodete
valmistamist, metallitootmist ja -töötlemist ning töötlevat tööstust üldiselt.
 
Eriti tugevalt ohustab tööstussektorit tootmise üleviimine madala palgatasemega riikidesse.
 
Covid-19 pandeemia on välja toonud vajaduse tuua kriitilise tähtsusega sektorite ja toodete,
nagu näiteks ravimite tootmine, tagasi Euroopasse.
 
Rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimise tulemused on üldiselt küll positiivsed, kuid mõni
sektor on tugeva löögi all ning kohanemisperioodi kestus, mis on töötajatele vajalik teistesse
sektoritesse ümberpaiknemisel, võib esialgset kasu kahjustada.
 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
(EGF) 
Globaliseerumise negatiivse mõju ja töötuse vähendamiseks lõi EL 2006. aastal
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi. Selle eesmärk on toetada koondatud
töötajaid, kes on töökoha kaotanud globaliseerumise tõttu.
 
 
 
EGFi kui erakorralise solidaarsusfondi kaudu kaasrahastatakse kuni 60% tööhõivemeetmetest,
et töötajaid saaks uuesti tööle võtta või uusi ettevõtteid luua. EGFi rahastatud projektid
hõlmavad haridust ja koolitust, karjäärinõustamist, abi töökoha otsimisel, juhendamist ja
ettevõtete asutamist.
 
 
 
2009. aastal fondi laiendati, et leevendada töökohtade kadumist, mis oli tingitud majandus- ja
finantskriisist ajendatud suurtest struktuurimuutustest.
 

Kuidas EL toetab töötajaid, keda globaliseerumine mõjutab?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155512.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20190612STO54312/tootuse-vahendamise-poliitika-elis
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=et#navItem-moreTopic


•
•
•
•

2021. aasta aprillis leppisid Euroopa Parlamendi liikmed kokku eeskirjade ajakohastamises, et
fondi saaks kasutada rohkemate Euroopa töötajate abistamiseks.
 

Alates 2007. aastast on EGF kulutanud 630 miljonit eurot umbkaudu 150 000 koondatud töötaja
ja 3369 noore abistamiseks.
 
 
 
Näiteks eraldati fondist 3,35 miljonit eurot ühe Itaalia kõnekeskuse endiste töötajate, 6,4 miljonit
eurot ühe Kreeka supermarketiketi koondatud töötajate ja 2,6 miljonit eurot 821 endise Nokia
töötaja toetamiseks Soomes.
 
 
 
Lisateave globaliseerumise ja ELi kohta:
 
 
 
Tutvuge ka järgmiste artiklitega:
 

Globaliseerumine: kuidas ELi kaubanduspoliitika aitab inimõigusi edendada? 
ELi positsioon maailmakaubanduses arvudes (infograafik) 
Selgitame ELi kaubanduspoliitikat 
Majanduse üleilmastumise eelised Euroopas: põhifaktid
 

Fondi võib kasutada:
• kui üks ettevõte ja selle tarnijad on koondanud üle 500 töötaja või

• kui suur hulk töötajaid kaotab töö ühe piirkonna või mitme naaberpiirkonna ühes konkreetses
sektoris.

• taodeldes ühekordset investeeringut 22 000 euro ulatuses oma ettevõtte loomiseks või
töötajate ülevõtmiseks

• erimeetmete nt lapsehooldustasu, koolituste jt saamiseks või töö otsimiseks
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/sotsiaalne-kaasatus-ja-turvalisus/20181211STO21522
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160523IPR28546/budgets-meps-back-EU6-4-million-aid-for-redundant-supermarket-workers-in-greece
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160523IPR28546/budgets-meps-back-EU6-4-million-aid-for-redundant-supermarket-workers-in-greece
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland

