
 
Fondul european de ajustare la globalizare: în
sprijinul lucrătorilor disponibilizați
 
Parlamentul a actualizat Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a-l face
mai accesibil și mai pregătit pentru crizele globale.
 

FEG reprezintă una dintre acțiunile europene prin care UE ajută la combaterea șomajului.
Globalizarea poate provoca schimbări semnificative în structura comerțului mondial, ceea ce
înseamnă că lucrătorii se confruntă cu riscul de a-și pierde locurile de muncă.
 
 
În 2006, UE a creat Fondul european de ajustare la globalizare pentru a sprijini persoanele care
își pierd locurile de muncă din cauza globalizării sau urmare a crizelor majore, cum este criza
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FEG poate ajuta muncitorii care și-au pierdut slujba din cauza globalizării sau a crizei
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20190612STO54312
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro


provocată de pandemia Covid-19. Este un fond de solidaritate de urgență și, ca instrument
financiar special, este mobilizat ad-hoc. FEG cofinanțează proiecte pentru a ajuta lucrătorii să-și
găsească locuri de muncă noi sau să-și deschidă propria afacere.
 
 
Sunt prevăzute norme specifice care stabilesc de când și pentru cât timp un grup de lucrători
poate beneficia de fond.
 
 
 
Mai multe detalii despre cum gestionează UE globalizarea pot fi găsite aici.
 

Evoluție 
 
 
Pe 16 ianuarie 2019, Parlamentul a aprobat planuri de reformare a fondului pentru perioada
post-2020. Acestea aveau ca obiectiv extinderea domeniului de aplicare pentru a oferi asistență
în cazul unor restructurări majore care au legătură cu digitalizarea, automatizarea și tranziția la
o economie cu emisii reduse de carbon. După succesul negocierilor cu Consiliul din decembrie
2020 pentru schimbările preconizate ale FEG, parlamentarii au adoptat Regulamentul în
sesiunea plenară din aprilie 2021.
 

Schimbări aduse de Parlament Fondului european de ajustare la globalizare
• Pragul pentru a putea solicita susținere a fost coborât la 200 de lucrători concediați (de la 500
inițial)

• Posibilitatea de a aplica pentru acordarea unei investiții de început de 22.000 de EUR pentru
a porni o afacere sau a finanța preluarea de către angajați

• Alocații pentru copii pentru cei cu copii în îngrijire pe perioada formărilor profesionale sau a
căutării unei slujbe
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20170505STO73507/viitorul-ue-valorificarea-globalizarii
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190109IPR23022/european-fund-for-transition-to-support-more-workers-made-redundant


" Fondul va fi esențial pentru ajutorarea lucrătorilor
disponibilizați  în  această  perioadă  dificilă.  Mai
pregătit  acum  să  ne  ajute  în  fața  provocărilor,
fondul va acoperi orice tip de disponibilizări urmare
a restructurării. "
Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Lituania)
Raportor

Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Parlamentul adoptă un Fond de ajustare la globalizare mai accesibil și
mai reactiv (EN)
Comisia Europeană: Fondul european de ajustare la globalizare
Pași procedurali
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