
 
Europees fonds voor aanpassing aan de
globalisering:  hulp voor ontslagen werknemers
 

Het Parlement heeft het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
geactualiseerd, waardoor het toegankelijker en beter aangepast is aan het aanpakken
van mondiale crises.
 
Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is een van de instrumenten om
werkloosheid aan te pakken. Doordat de globalisering grote structurele veranderingen met zich
mee kan brengen voor de internationale handel, kunnen er ontslagen vallen.
 
Om mensen te helpen die hun baan verliezen als gevolg van globalisering of de economische
gevolgen van grote crises, zoals de COVID-19 pandemie, heeft de EU in 2006 het Europees
fonds voor aanpassing aan de globaliserin (EFG) opgericht. Het is een noodsolidariteitsfonds
dat wordt gebruikt wanneer daar behoefte aan is. Het fonds cofinanciert projecten om
werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden of een eigen bedrijf op te zetten.
 
 Wat doet de EU om de globalisering in goede banen te leiden? 
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Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=nl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=nl
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/globalisering/20170505STO73507/globalisering-kansen-benutten-en-verstorende-gevolgen-verzachten


Achtergrond 
Op 16 januari 2019 stemden de leden van het Europees Parlement voor plannen om het fonds
voor de periode na 2020 te hervormen. Het doel was om de reikwijdte van het fonds te
verbreden en om daarmee hulp te bieden in het geval van grote herstructureringen die verband
houden met digitalisering, automatisering en de overgang naar een koolstofarme economie. Na
met succes met de Raad te hebben onderhandeld over de wijzigingen van het EFG in
december 2020, hebben de leden van het Europees Parlement de verordening aangenomen
tijdens de plenaire vergadering van april 2021.
 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
• Drempel voor steunaanvragen verlaagd naar 200 ontslagen werknemers (was 500)

• Mogelijkheid om een eenmalige investering van € 22.000 aan te vragen om een bedrijf te
starten of om overnames van werknemers te financieren

•  Kinderopvangtoeslag voor werkenemers in de kinderopvang bij het volgen van een opleiding
of bij het zoeken naar werk

"  Het  fonds  zal  cruciaal  zi jn  om  ontslagen
werknemers in deze moeilijke tijden te helpen. Het is
nu beter  uitgerust  om ons  te  helpen de  komende
uitdagingen het hoofd te bieden en het zal elk type
ontslag na herstructurering dekken "
Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litouwen)
MEP in charge of steering the proposals through Parliament

Meer informatie
Procedurele stappen
Wetgevingstrein
Procedurele stappen
Europese Commissie: Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
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