
 
Europeiska globaliseringsfonden: Hjälp för
uppsagda arbetstagare
 
Parlamentet har uppdaterat reglerna för Europeiska globaliseringsfonden som gör den
mer tillgänglig och anpassad att tackla globala kriser.
 

Fonden med det formella namnet Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(EFG) är en av EU:s åtgärder för att minska arbetslösheten. Globalisering kan orsaka
betydelsefulla strukturella förändringar för världshandeln, vilket kan innebära att arbetstagare
sägs upp.
 
För att stötta de personer som förlorar sina jobb på grund av globalisering eller de ekonomiska
effekterna från större kriser, såsom coronapandemin, skapade Europeiska Unionen år 2006
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190612STO54312/vad-gor-eu-for-att-minska-arbetslosheten


globaliseringsfonden. Det är en solidaritetsfond för nödlägen, och i egenskap av ett särskilt
finansiellt instrument kan den mobiliseras vid behov. EFG medfinansierar olika projekt som
hjälper arbetstagare att hitta nya jobb eller att starta eget.
 
Ta reda på vad EU gör för att möta globaliseringens utmaningar.
 

Bakgrund 
I januari 2019 röstade kammaren för att reformera fonden för den kommande perioden efter
2020. Syftet var att utvidga fondens tillämpningsområde så att stöd erbjuds till arbetstagare vid
större omstruktureringar som kan kopplas till digitalisering, automatisering och övergången till
en koldioxidsnål ekonomi. Efter att framgångsrikt förhandlat fram förändringarna av
globaliseringsfonden tillsammans med rådet i december 2020 godkände ledamöterna
förordningen vid sin plenarsession i april 2021. 
 

Ledamöterna har sett till att fonden förändras på följande sätt
• Tröskeln för att kunna ansöka sänks från 500 till 200 arbetstagare som har förlorat jobbet

• Möjlighet att ansöka om en engångsinvestering på 22 000 euro för att starta företag eller för
att finansiera anställda att ta över verksamheten

• Barnbidrag för vårdnadshavare när de deltar i vidareutbildningar eller söker jobb

" Fonden kommer att vara avgörande för att hjälpa
friställda arbetstagare under dessa svåra tider. Den
är  nu  bättre  rustad  för  att  hjälpa  oss  att  tackla
utmaningarna vi står inför och kommer att kunna
täcka  alla  typer  av  uppsägningar  till  följd  av
omstruktureringar  "
Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litauen)
föredragande i Europaparlamentet
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=sv
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/framtidens-eu-dra-nytta-av-globaliseringen
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190109IPR23022/european-fund-for-transition-to-support-more-workers-made-redundant
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190109IPR23022/european-fund-for-transition-to-support-more-workers-made-redundant


Mer information
Pressmeddelande: “Parliament adopts a more reactive and accessible European Globalisation
Fund”, 2021-04-27, (en)
Parlamentets utredningstjänst: “European Globalisation Adjustment Fund ”, april 2021 (en)
EU-kommissionen: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)
Följ ärendet från förslag till beslut (en)

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/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=sv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0202(COD)&l=en

