
 
Глобализация и заетост: европейска помощ за
хора, загубили работата си
 
Парламентът одобри нови правила за Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията, за да го направи по-достъпен и по-полезен при големи кризи.
 

Фондът е един от инструментите за борба с безработицата и цели да подкрепи хора,
чиито работни места са засегнати от значими структурни промени вследствие на
глобализацията или на големи кризи като пандемията от COVID-19. 
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Фондът на ЕС за приспособяване към глобализацията цели да помогне на освободени служители да си намерят нова работа или

да започнат бизнес
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190612STO54312


•

•

•

Създаден през 2006 г., Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се
използва при възникнала нужда за съфинансиране на проекти, които помагат на
освободени служители да си намерят нова работа или да започнат свой бизнес.
 
 
Прочетете как Европейският парламент се опитва да реши проблемите, произтичащи
от глобализацията.
 
Фонд с по-голяма достъпност 
Парламентът прие през април 2021 г. регламента за начина на функциониране на
Фонда за приспособяване към глобализацията за 2021-2027 г. В преговорите със
Съвета депутатите договориха промени, които следва да направят фонда по-полезен за
повече хора, които имат нужда от подкрепа:
 

Фондът  ще  може  да  бъде  използван,  когато  от  дадена  компания  бъдат
освободени  200  или  повече  работници  (до  момента  прагът  беше  500
освободени  работници). 
Хората ще могат да кандидатстват за еднократна инвестиция от 22 000 евро
за стартиране на бизнес 
Хората, които участват в курс за обучение или си търсят работа, ще могат да
разчитат на помощ за гледане на деца
 

„Фондът ще има ключова роля за подпомагане на освободени работници в тези трудни
времена. Сега той е по-подготвен да ни помогне да се изправим пред бъдещите
предизвикателства и той ще покрива всякакви видове уволнения в резултат на
преструктуриране“, заяви докладчикът на Парламента Вилия Блинкевичиюте (С&Д,
Литва).
 

Европейски фонд за приспособяване към  глобализацията (видео от 2018 г.)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev

Допълнителна информация
Процедура и документи
Материал на Изследователската служба на ЕП (EN)
Информация за напредъка по законодателното досие (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20170505STO73507/bdeshcheto-na-es-oghranichavane-na-otritsatelnite-efekti-ot-ghlobalizatsiiata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20170505STO73507/bdeshcheto-na-es-oghranichavane-na-otritsatelnite-efekti-ot-ghlobalizatsiiata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96681/VILIJA_BLINKEVICIUTE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0202(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690559/EPRS_ATA(2021)690559_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-egf

