
 
Covid-19 kriisi majanduslik mõju: 100 miljardi
eurone toetus töökohtade kaitseks
 

EL annab liikmesriikidele rahalist lisatoetust, et kaitsta koroonaviiruse pandeemiast
mõjutatud töökohti ja töötajaid.
 
Paljud ettevõtted on Covid-19 kriisi tõttu sattunud majandusraskustesse ning on pidanud oma
tegevuse kas ajutiselt peatama või tegevust ja töötajate tööaega oluliselt vähendama. Euroopa
Komisjon tuli tööhõivet kaitsta püüdvatele riikidele appi, kavandades uue ajutise
rahastamisvahendi TERA (tööhõive toetamise erakorraline rahastu), mille eesmärk on toetada
tööandjaid ning kaitsta töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid töö või sissetuleku kaotamise
eest. See vahend võeti kasutusele 22. septembril 2020.

Artikkel
28-04-2020 - 15:45
20200416STO77205

 ©Prostock-studio/AdobeStock

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=EN


Algatus on osa ELi meetmetest, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel koroonaviiruse
pandeemia vastu võidelda.
 
 
 
Siit leiab lisateavet muude pandeemia tõrjumiseksvõetud ELi meetmetekohta.
 
  
Töökohtade kaitsmine kriisi ajal 
TERA programmi kaudu võib EL anda kriisi ajal toetust taotlevatele liikmesriikidele finantsabi
soodsate laenude näol. Abi antakse selleks, et rahastada riiklikku lühendatud tööaega,
töötushüvitisi ja teisi sarnaseid töökaitsemeetmeid. Abi võivad taotleda kõik 27 liikmesriiki,
kokku on selleks saadaval kuni 100 miljardit eurot. Nõukogu kiitis 25. septembril heaks 87,4
miljardit eurot rahalist toetust, mis jagatakse 16 liikmesriigile. Liikmesriigid, kes ei ole veel
ametlikke toetusetaotlusi esitanud, võivad seda teha ka praegu.
 

See võimaldaks perekondadel säilitada sissetulekud ja jätkata maksude maksmist, samal ajal
kui ettevõtted saaksid kaitsta tootmisvõimekust ja töötajaid, tagades turu stabiilsuse. Pikemas
perspektiivis hoiavad lühendatud töökavad ära tõsisemad tagajärjed majandusele ja aitavad
ettevõtetel taastuda kriisist kiiremini.
 
 
 
Tööhõivekomisjoni eesistuja Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR, Slovakia) tervitas TERA loomist
ning kutsus üles liikmesriike seda kiiresti ellu viima. Nicholsonová ütles: „See on oluline
Euroopa Liidu solidaarsuse väljendus ning kasulik vahend leevendamaks Covid-19 kriisi
sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. Toetades lühendatud tööaja kavasid ning sarnaseid
meetmeid, aitab TERA ettevõtteid, mis on majanduslikes raskustes inimeste tööl hoidmisega.“
 
  
ELi lahendus toetamaks tööhõivet 
 
 
Kuigi TERA on ajutine instrument, mis on loodud spetsiaalselt koroonaviiruse pandeemia
tagajärgedega tegelemiseks, töötab Euroopa Komisjon ka ettepaneku kallal teha ümber
Euroopa töötushüvitiste edasikindlustuskava, et toetada majandusšokkide ajal tööhõivet ja töö

Lühendatud tööaja kavad
• võimaldavad ettevõtetel, mis on vastamisi majanduslike raskustega, vähendada ajutiselt
töötajate töötunde. Töötajad saavad liikmesriikidelt kompensatsiooni sissetuleku vähenemise
eest.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200327STO76004/10-asja-mida-euroopa-liit-teeb-koroonaviiruse-vastu-voitlemiseks
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19:+Council+approves+�87.4+billion+in+financial+support+for+member+states+under+SURE
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19:+Council+approves+�87.4+billion+in+financial+support+for+member+states+under+SURE
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197766/LUCIA_DURIS+NICHOLSONOVA/home


kaotanud inimesi.
 
 
 
Euroopa Parlament on öelnud, et selline töötushüvitiste kava panustaks otseselt majapidamiste
sissetulekute stabiliseerimisse, tugevdades nii Euroopa sotsiaalset mõõdet. 17. aprillil
vastuvõetud resolutsioonis kordasid parlamendiliikmed oma nõudmist alalisele Euroopa
töötushüvitiste edasikindlustuskavale, et tagada Euroopa tööliste kaitstus sissetulekute
kaotamise eest.
 
 
 
Tuleviku Euroopa töötushüvitiste edasikindlustuskava eesmärgiks on vähendada survet
liikmesriikide eelarvetele, toetades riiklike meetmeid säilitamaks töökohti ja oskusi ning
hõlbustamaks tööle naasmist. Euroopa Komisjoni ettepanek esitatakse tõenäoliselt selle aasta
jooksul.
 
Loe lisaks, mida teeb Euroopa Liit, et vähendada töötust ja võidelda vaesuse vastu.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/sotsiaalne-kaasatus-ja-turvalisus/20170616STO77648/sotsiaalne-euroopa-mida-teeb-euroopa-parlament-sotsiaalpoliitika-valdkonnas
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/sotsiaalne-kaasatus-ja-turvalisus/20190612STO54312/tootuse-vahendamise-poliitika-elis
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200415IPR77109/parlamendiliikmed-nouavad-ulatuslikku-majanduse-elavdamise-paketti
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200415IPR77109/parlamendiliikmed-nouavad-ulatuslikku-majanduse-elavdamise-paketti
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_et
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638439/IPOL_BRI(2019)638439_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638439/IPOL_BRI(2019)638439_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29642826
https://epthinktank.eu/2020/04/16/temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://epthinktank.eu/2020/04/16/temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed

