L-EGF beda l-operat tiegħu fil-bidu tal-2007. F’nofs
l-2009, ir-regoli tiegħu ġew riveduti, bħala parti mill-Pjan
ta’ Rkupru Ekonomiku Ewropew, sabiex iqisu l-għadd
ta’ nies li sfaw bla xogħol minħabba l-kriżi finanzjarja u
ekonomika globali attwali.
Referenza :
Ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond
Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
(Ġurnal Uffiċjali tal-UE, L 48 tat-22/2/2008, p. 82), kif
emendat bir-Regolament (KE) Nru 546/2009 (Ġurnal
Uffiċjali tal-UE, L 167 tad-29/6/2009, p.26).
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Trid tkun taf aktar?
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tipprovdi aktar informazzjoni:
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Eżempji ta’ attivitajiet iffinanzjati mill-EGF
Informazzjoni dwar kuntatti

L-EGF jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tad-Direttorat Ġenerali
għall-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Opportunitajiet Indaqs
fil-Kummissjoni Ewropea.
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Il-Kummissjoni Ewropea

“L-Unjoni Ewropea
hija mibnija fuq is-solidarjetà. Ir-rispons naturali
tagħna huwa li naqbżu għal dawk li qegħdin
jesperjenzaw diffikultajiet u li nieħdu azzjoni
deċiżiva fl-indirizzar tal-impatt tal-kriżi fuq
l-impjiegi. L-EGF huwa mod wieħed kif l-UE
qiegħda tgħin lil ħaddiema li jisfaw bla
xogħol sabiex isibu xogħol.”
Il-President José Manuel Barroso

Fi żminijiet ta’ tkabbir ekonomiku, il-globalizzazzjoni
qed iġġib benefiċċji sinifikanti għal ħafna min-nies flUE, iżda jista’ jkollha wkoll effetti negattivi, fuq dawk ilħaddiema li huma l-aktar vulnerabbli u li jkunu l-inqas
ikkwalifikati, u għal xi setturi li huma l-iktar milqutin
mill-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali.
Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
(EFG) jifforma parti mir-rispons Ewropew għall-kriżi
finanzjarja u ekonomika u jimmira li jgħin liċ-ċittadini
Ewropej li tilfu x-xogħol tagħhom minħabba l-effetti
negattivi tal-globalizzazzjoni jew b’konsegwenza tal-kriżi
ekonomika globali attwali billi jappoġġjahom fl-isforzi
tagħhom biex jirritornaw għad-dinja tax-xogħol malajr.
Il-Fond huwa mmirat b’mod speċifiku sabiex jgħin lil
dawk il-ħaddiema li jisfaw bla xogħol minħabba l-bidliet
fil-mudelli ta’ kummerċ tad-dinja kif ukoll minħabba
l-kriżi finanzjarja u ekonomika globali attwali.

Fondi ta’ appoġġ għallħaddiema
L-EGF twaqqaf b’mod speċjali biex jiffinanzja appoġġ
individwali lill-ħaddiema. Il-Fond jiffoka fuq attivitajiet
magħmulin apposta li huma ddisinjati biex jgħinu
lill-ħaddiema jerġgħu jiksbu posthom fix-xogħol malajr
kemm jista’ jkun.
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Eżempji ta’
attivitajiet iffinanzjati
mill-fond jinkludu:

Assistenza fit-tfittxija għal xogħol, konsulenza
dwar l-impjiegi, taħriġ u taħriġ mill-ġdid imfassal
apposta, inkluż taħriġ f’teknoloġiji ġodda tal-informatika,
ċertifikazzjoni ta’ esperjenza miksuba, assistenza fit-tfittxija
għal xogħol ġdid u promozzjoni ta’ intrapriża jew għajnuna
għal min jaħdem għal rasu.
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Miżuri speċjali marbuta biż-żmien, bħal allowances
għal tfittxija għal xogħol, allowances għal mobilità jew
allowances għal individwi li jkunu qed jipparteċipaw
f’attivitajiet ta’ tagħlim u ta’ taħriġ tul il-ħajja; u miżuri
biex iħajru lill-ħaddiema bi żvantaġġi partikolari jew
ta’ età kbira li jibqgħu fi jew li jmorru lura fis-suq
tax-xogħol.

Min jikkwalifika?
L-EGF jipprovdi appoġġ lil ħaddiema individwali. Huwa
disponibbli għall-impjegati kollha fl-UE li tilfu x-xogħol
minħabba l-globalizzazzjoni jew minħabba l-kriżi
finanzjarja u ekonomika globali attwali – irrispettivament
mill-pajjiż, reġjun jew it-tip ta’ kumpanija li jaħdmu fiha.
Ma jipprovdix appoġġ għall-kumpaniji kkonċernati.
L-EGF jiżdied mal-appoġġ mogħti fuq livelli lokali,
reġjonali u nazzjonali. Ma jeħlisx lill-kumpaniji millobbligi tagħhom skont il-liġi nazzjonali u ftehimiet
kollettivi. L-EGF jista’ jiġi applikat meta aktar minn
500 ħaddiem jitilfu xogħolhom u, f’ċirkostanzi speċifiċi,
anki fejn ikunu affettwati numri iżgħar ta’ ħaddiema.
Stati Membri jistgħu japplikaw għal assistenza millEGF f’isem il-ħaddiema u huma responsabbli għattwettiq tal-attivitajiet li jkunu ffinanzjati mill-Fond.
L-Istati Membri jridu jtemmu dawn l-attivitajiet fi żmien
24 xahar mill-applikazzjoni għall-assistenza.
L-EGF jista’ jikkofinanzja sa € 500 miljun fis-sena madwar
l-UE kollha, imqabbla b’kontribuzzjonijiet nazzjonali.

