
 
Impactul globalizării asupra ocupării forței de
muncă în UE
 
Aflați cum beneficiază UE de globalizare și cum abordează impactul negativ asupra
ocupării forței de muncă.
 

Globalizarea creează locuri de muncă, dar poate duce și la pierderea acestora. Printre
prioritățile UE se numără gestionarea globalizării în așa fel încât Uniunea să profite de aceasta
cât mai mult, dar și construirea unei Europe sociale, care să ajute lucrătorii care își pierd locul
de muncă să se reintegreze pe piața muncii.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190910STO60748/gestionarea-globalizarii-reactia-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20170616STO77648


Globalizarea creează oportunități de muncă în
Europa 
 
 
Numărul de locuri de muncă susținute direct sau indirect de exporturile UE este în creștere.
Acesta a crescut de la 21,7 milioane în 2000 la 36 de milioane în 2017. Fiecare miliard de euro
provenit din exporturile UE susține în medie 13.000 de locuri de muncă.
 
Ponderea lucrătorilor cu înaltă calificare în totalul de locuri de muncă asociate exportului este în
creștere, iar locurile de muncă legate de export sunt în medie cu 12% mai bine plătite decât alte
locuri de muncă.
 
Impactul negativ al globalizării asupra ocupării forței
de muncă 
 
 
Globalizarea creează mai multă concurență între companii, lucru care poate duce la închiderea
companiilor, transferul acestora către alte țări și pierderea locurilor de muncă.
 
Cele mai vulnerabile sectoare UE sunt cele caracterizare de locuri de muncă necalificată,
precum sectorul textilelor, al încălțămintei, al prelucrării pielii și metalelor de bază și industria de
prelucrare. Aceasta din urmă este cea mai expusă la transferul către alte țări, datorită
concurenței provenite din regiunile cu salarii mici.
 
Pandemia Covid-19 a demonstrat că este nevoie să aducem producția din sectoarele critice,
cum ar fi domeniul medicamentelor, înapoi în Europa.
 
Tendințele de externalizare către zone emergente se schimbă și acum acest transfer are loc
mai mult din țările est-europene decât din statele membre vestice. Țările de destinație sunt în
Africa de Nord și Asia.
 
În general rezultatele liberalizării comerțului internațional sunt pozitive, însă unele sectoare sunt
afectate grav, iar durata perioadei de ajustare necesară lucrătorilor pentru relocarea în alte
sectoare poate diminua beneficiile inițiale.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm?locale=EN
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm?locale=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155512.pdf


1.

2.

3.
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Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 
 
 
Pentru a reduce impactul negativ al globalizării și pentru a reduce șomajul, UE a creat Fondul
european de ajustare la globalizare (FEG) în 2006. Scopul acestuia este de a oferi susținere
muncitorilor disponibilizați din cauza globalizării.
 
Acest fond de solidaritate de urgență cofinanțează politicile din domeniul ocupării forței de
muncă pentru reangajarea lucrătorilor sau crearea de afaceri. Proiectele finanțate de FEG
implică educație și formare profesională, consultanță în carieră, ajutor în căutarea unui loc de
muncă, îndrumare și crearea de afaceri.
 
În 2009, fondul a fost extins pentru a acoperi pierderile de locuri de muncă rezultate în urma
unor modificări structurale majore declanșate de criza economică și financiară.
 
 
În aprilie 2021 eurodeputații au agreat actualizarea regulilor pentru ca fondul să poată sprijini
mai mulți lucrători europeni.
 
Fondul poate fi utilizat:
 

când peste 200 de lucrători au fost concediați de o singură companie și furnizorii
acesteia, sau 
când un număr mare de lucrători își pierd locul de muncă într-un anumit sector dintr-
una sau mai multe regiuni învecinate; 
pentru pornirea unei afaceri pe cont propriu printr-o investiție inițială de 22.000 EUR,
sau pentru preluarea unei companii de către angajații acesteia; 
pentru a beneficia de măsuri speciale cum ar fi alocații pentru copii cât timp părinții
sau tutorii legali își caută de lucru sau participă la formări profesionale.
 

Din 2007, FEG a cheltuit 640 de milioane de euro pentru a ajuta aproximativ 150.000 de
lucrători concediați. De exemplu s-au folosit 3,35 milioane EUR pentru a sprijini foști angajați ai
unui call center din Italia, 6,4 milioane EUR pentru angajați disponibilizați ai unui supermarket
din Grecia și 2,6 milioane EUR pentru 821 foști lucrători ai uzinelor Nokia din Finlanda.

Video: Fondul pentru globalizare: mai mult ajutor după disponibilizare
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20190612STO54312
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20181211STO21522
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20181211STO21522


De exemplu, din acest fond s-au cheltuit 3,35 milioane de euro pentru a ajuta foștii angajați ai
centrelor de telefonie în Italia, 6,4 milioane de euro pentru lucrătorii disponibilizați de
supermarketuri în Grecia și 2,6 milioane de euro pentru 821 de lucrători disponibilizați de Nokia
în Finlanda.
 
Mai multe informații despre globalizare și UE: 
 
 
Globalizarea: cum promovează politica comercială UE drepturile omului
 
Poziția UE în comerțul global, în cifre (infografic)
 
Cum profităm de globalizare: politica comercială a UE
 
Beneficiile globalizării economice în Europa
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160523IPR28546/budgets-meps-back-EU6-4-million-aid-for-redundant-supermarket-workers-in-greece
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160523IPR28546/budgets-meps-back-EU6-4-million-aid-for-redundant-supermarket-workers-in-greece
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190612STO54309/globalizarea-cum-promoveaza-politica-comerciala-ue-drepturile-omului
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20180703STO07132
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20190528STO53303
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20190603STO53520

