EGF ėmė veikti nuo 2007 metų pradžios. 2009-ųjų
viduryje jo reglamentas buvo panaudotas kaip
Europos ekonomikos atkūrimo planas, galvojant apie
darbo dėl pasaulinės finansinės ir ekonominės krizės
netekusius asmenis.
Nuoroda:
Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą
(OL L 48, 2008 2 22, p. 82), pagal Reglamento (EB)
Nr. 546/2009 (OL L 167, 2009 6 29, p. 26) pataisas.

Norite sužinoti daugiau?
Europos Komisijos EGF tinklalapyje rasite daugiau
informacijos:
www.ec.europa.eu/egf
Šiame tinklalapyje rasite:
•
•
•
•
•
•
•
•

EGF reglamentą, išverstą į 22 kalbas;
trumpą fondo ir jo veiklos paaiškinimą;
paraiškos formą EGF pagalbai gauti;
informaciją pareiškėjams;
informaciją apie visas gautas, patvirtintas;
ir atmestas paraiškas;
EGF finansuojamos veiklos pavyzdžius;
kontaktinę informaciją.

EGF vadovauja Europos Komisijos Užimtumo, socialinių
reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas.
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización Evropský
fond pro přizpůsobení se globalizaci Den Europæiske Fond
for Tilpasning til Globaliseringen Europäischer Fonds für
die Anpassung an die Globalisierung Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fond Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση European Globalisation Adjustment
Fund Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
Ciste Eorpach um Choigeartuithe de bharr Domhandaithe
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap Fond Ewropew
ta’ aġġustament għall-globalizzazzjoni Europees
Fonds voor aanpassing aan de globalisering
Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji Fundo Europeu de Ajustamento
à Globalização Fondul European de
Ajustare la Globalizare Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii Evropski
sklad za prilagoditev globalizaciji
Euroopan globalisaatiorahasto
Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter
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Teisinis pagrindas

Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities
Unit EGF, Innovation (EMPL/B4)
European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Europos prisitaikymo
prie globalizacijos
padarinių fondas

Netekote darbo?
Galbūt jums
galėtų padėti EGF

Daugiau informacijos apie EGF galite gauti, kreipęsi el. paštu:
empl-egf-info@ec.europa.eu
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Europos Komisija

„Solidarumas yra
Europos Sąjungos pagrindas. Mes padedame
tiems, kurie patiria sunkumų, ir imamės ryžtingų
veiksmų spręsdami darbo vietų mažėjimo dėl krizės
klausimą. Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas yra vienas iš būdų, kuriuo ES
padeda atleistiems darbuotojams greitai
susirasti darbą.“
Europos Komisijos pirmininkas
José Manuelis Barroso

Ekonominio pakilimo metu globalizacija suteikia naudos
daugumai ES gyventojų, bet ji gali neigiamai veikti
pačius pažeidžiamiausius ir žemiausios kvalifikacijos
darbuotojus bei sektorius, kuriems didelį poveikį turi
prasidėjusi finansinė ir ekonominė krizė.
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas
(EGF) yra Europos atsakas į finansinę ir ekonominę krizę.
Šis fondas padeda darbo dėl neigiamo globalizacijos
poveikio arba pasaulinės krizės netekusiems Europos
piliečiams kuo greičiau grįžti į darbo rinką. Pagrindinė
fondo veikla – padėti darbuotojams, kurie neteko
darbo dėl pasikeitusių pasaulinės prekybos modelių
ir pasaulinės finansinės bei ekonominės krizės.

Finansinė pagalba darbuotojams

Kam skiriama parama?

EGF buvo įkurtas tam, kad teiktų individualią finansinę
paramą darbuotojams, atleistiems mažinant darbo
vietas dėl globalizacijos ir pasaulinės finansinės
bei ekonominės krizės. Pagrindinė fondo veikla –
individualiai pritaikyta veikla, padedanti darbuotojams
kuo greičiau susirasti darbą.

EGF skiria paramą tam tikriems darbuotojams. Dėl
jos gali kreiptis visi ES darbuotojai, praradę darbą dėl
globalizacijos arba pasaulinės finansinės bei ekonominės
krizės, nepaisant jų šalies, regiono ar bendrovės, kurioje
dirbo, pobūdžio. Fondas neteikia paramos įmonėms.
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Finansuojamos
veiklos pavyzdžiai

Pagalba ieškantiems darbo, profesinis
orientavimas, individualūs mokymai ir
perkvalifikavimas, įskaitant ir naujųjų informacinių
technologijų kursus, įgytos patirties atestaciją, pagalbą
atleistiesiems iš darbo vėl įsidarbinant ir verslumo skatinimą
arba paramą savisamdai.

2

Specialios priemonės ribotam laikotarpiui, pvz., darbo
paieškos pašalpos, mobilumo pašalpos arba pašalpos
asmenims, dalyvaujantiems visą gyvenimą trunkančiame
mokymesi ir mokymo kursuose; taip pat priemonės,
skirtos skatinti tuos, kurie yra ypač nepalankioje
padėtyje, arba vyresnius darbuotojus likti arba
grįžti į darbo rinką.

EGF papildo paramą, teikiamą vietos, regiono
ir nacionaliniu lygiu. Fondas neatleidžia įmonių nuo jų
įsipareigojimų pagal šalies įstatymus arba kolektyvines
sutartis. Į EGF galima kreiptis tais atvejais, kai darbus
praranda daugiau kaip 500 darbuotojų ir tam tikromis
aplinkybėmis, kai paveikiamas mažesnis skaičius
darbuotojų.
Valstybės narės gali kreiptis pagalbos į EGF savo
darbuotojų vardu ir yra atsakingos už finansuojamos
veiklos vykdymą. Valstybės narės turi užbaigti šią veiklą
per 24 mėnesius nuo to laiko, kai kreipėsi pagalbos.
EGF gali bendrai skirti iki 500 mln. eurų per metus visoje
ES, papildydama nacionalinius biudžeto paskyrimus.

