
 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: még
több segítség az elbocsátott dolgozóknak
 

A Parlament elfogadta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap új szabályait. Az
alap így jobban hozzáférhető és megfelelőbb a globális válságok kezeléséhez.
 
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozása az Unió egyik fontos lépése volt egy
még inkább szociális Európa felé. A globalizáció jelentős strukturális változásokat okozhat a
világkereskedelemben, melynek következtében a dolgozóknak elbocsátásokkal kell szembe
nézniük.
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A globalizáció jelentős strukturális változásokat okozhat, ami elbocsátásokkal járhat
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/europa-jovoje-hogyan-tovabb-az-unios-foglalkoztatas-es-szocialpolitika-teren


Az Unió 2006-ban alapította meg az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA),
hogy olyan embereket támogasson, akik a globalizáció, vagy nagyobb válságok, például a
Covid19 járvány gazdaságra gyakorolt hatása miatt veszítették el a munkájukat, és akik
elbocsátása negatívan befolyásolja a régió gazdaságát. Ez egy sürgős esetekre tartogatott
szolidaritási alap, és különleges pénzügyi eszközként „ad hoc módon” működik. Az EGAA olyan
projekteket is társfinanszíroz, amelyek segítenek a munkavállóknak új munkát szerezni vagy
elindítani saját vállalkozásukat.
 
 
Ha kíváncsi arra, mi mást tesz még az Unió a globalizáció kezelése érdekében, olvassa el ezt a
cikkünket.
 
Legyen hozzáférhetőbb és reaktívabb 
 
Az EGAA támogatásait a nemzeti és régiós kormányok kezelik. Az alap nem társfinanszíroz
például nyugdíjasokat vagy munkanélküli támogatásra jogosult személyeket.
 
Változások a Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapban:
• Támogatási kérelmet 200 elbocsátott munkavállaló esetén is be lehet adni eddigi 500 helyett

• Egyszeri, 22 000 eurós támogatás igényelhető a vállalkozás indításához vagy a
munkavállalók átvételének finanszírozásához

• Gyermekgondozási támogatás a gyermekgondózóknak, ha képzéseken vesznek részt vagy
munkát keresnek

"  Az  alap  döntő  fontosságú  az  elbocsátott
munkavállalók  megsegítésében  ezekben  a  nehéz
i d ő k b e n .  M o s t ,  h o g y  j o b b a n  f e l s z e r e l t
megfelelőbben  segíthet  szembenézni  az  előttünk
álló kihívásokkal. Mindenféle elbocsátásra kiterjed,
ami szerkezetátalakítás miatt következik be.   "
Vilija Blinkevičiūtė (szocialista, litván)
jelentéstevő
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20170505STO73507/europa-jovoje-a-globalizacio-kiaknazasa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20170505STO73507/europa-jovoje-a-globalizacio-kiaknazasa


Háttér 
 
2019. január 16-án a képviselők megszavazták az alap reformját a 2020 utáni időszakra
vonatkozóan. A cél az alkalmazási kör kiszélesítése volt, hogy az alap megfelelőbb segítséget
nyújtson a digitalizációval, automatizálással és az alacsony kibocsátásra való áttéréssel járó
jelentős szerkezetátalakítás esetén. Miután 2020 decemberében sikeres tárgyalásokat zártak a
Tanáccsal az EGAA változásáról, a képviselők a rendeletet a 2021. áprilisi plenáris ülésen
fogadták el.
 
További cikkek a témában
Az EU és a globalizáció
Lépések az Európai Szociális Alap megerősítése felé
Fiatalkori munkanélküliség: javul a helyzet, de még van mit tenni az EP szerint
Koronavírus: uniós programok a fiatalok foglalkoztatásáért

További információ
Az eljárás lépései (angol)
Sajtóközlemény - A Parlament reaktívabb és hozzáférhetőbb Európai Globalizációs Alapot
fogad el (2021.04.27., angolul)
EP Kutatóközpont - Fókuszban az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a Bizottság honlapán
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190109IPR23022/european-fund-for-transition-to-support-more-workers-made-redundant
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181129STO20519/lepesek-az-europai-szocialis-alap-megerositese-fele
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20171201STO89305/fiatalkori-munkanelkuliseg-javul-a-helyzet-de-meg-van-mit-tenni-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/society/20200709STO83004/koronavirus-unios-programok-a-fiatalok-foglalkoztatasaert
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0202(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690559/EPRS_ATA(2021)690559_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=hu

