Het EFG werd begin 2007 opgestart. Medio 2009
werden de regels ervan aangepast als onderdeel van het
Europees economisch herstelplan (EERP) om het hoofd
te bieden aan de stijgende werkloosheid als gevolg van
de wereldwijde financiële en economische crisis.
Referentie:
Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een
Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering
(Publicatieblad van de Europese Unie, L 48 van
22.2.2008, blz. 82), zoals gewijzigd door Verordening
(EG) nr. 546/2009 (Publicatieblad van de Europese Unie,
L 167 van 29.6.2009, blz. 26).

Meer weten?
Op de website van de Europese Commissie
over het EFG vindt u meer informatie:
www.ec.europa.eu/egf
Op die site vindt u:
•
•
•
•
•
•
•

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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Wettelijke achtergrond

de EFG-verordening in 22 talen
een korte verklaring van het fonds en de werking ervan
het aanvraagformulier voor hulp van het EFG
richtlijnen voor wie steun wil vragen
informatie over alle ontvangen, goedgekeurde
of verworpen aanvragen
voorbeelden van activiteiten die door het EFG worden
gefinancierd
contactgegevens

Het EFG wordt in de Europese Commissie beheerd
door het Directoraat- generaal Werkgelegenheid,
sociale zaken en gelijke kansen.
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Ontslagen?
Het EFG
kan u misschien helpen

Voor meer informatie over het EFG kunt u ook
contact opnemen met: empl-egf-info@ec.europa.eu
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Europese Commissie

„De Europese Unie is
gebouwd op solidariteit. Het is onze natuurlijke reactie om mensen in moeilijkheden te hulp te snellen,
en vastberaden te handelen om de impact van de
crisis op de werkgelegenheid te bestrijden. Het EFG
is een van de manieren waarop de EU werknemers
die hun baan hebben verloren, helpt snel weer
werk te vinden.”
José Manuel Barroso,
voorzitter van de Commissie

Hoewel globalisering in tijden van economische groei
belangrijke voordelen biedt aan de meeste mensen in
Europa, kan deze ook negatieve gevolgen hebben voor
de meest kwetsbare en laaggeschoolde arbeidskrachten
en voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de
huidige financiële en economische crisis.
Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
(EFG) is een onderdeel van het Europese antwoord op
de financiële en economische crisis, en wil de Europese
burgers die hun baan hebben verloren door de negatieve
gevolgen van globalisering of als gevolg van de huidige
wereldwijde economische crisis ondersteunen in hun
inspanningen om snel nieuw werk te vinden. Het fonds
is specifiek bedoeld als ondersteuning van werknemers
die hun baan hebben verloren door verschuivingen in
de wereldhandelspatronen en de huidige financiële en
economische crisis.

Financiële steun voor werknemers

Wie komt in aanmerking?

Het EFG biedt geïndividualiseerde steun aan
werknemers. Het fonds verstrekt activiteiten op maat
om werknemers te helpen zo snel mogelijk een nieuwe
baan te vinden.

Het EFG biedt steun aan individuele werknemers. Alle
werknemers in de EU die hun baan hebben verloren als
gevolg van globalisering of de wereldwijde financiële
en economische crisis kunnen een beroep doen op het
fonds, ongeacht het land, de regio of het bedrijf waarin
ze werkzaam waren. Het fonds biedt geen steun aan
bedrijven.

Voorbeelden van
gefinancierde activiteiten

1

Hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, individuele opleiding en
omscholing, waaronder opleiding in ICT-vaardigheden,
certificering van opgedane ervaring, ontslagbegeleiding en
steun bij het opzetten van een eigen bedrijf of het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit.

2

Speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen,
mobiliteitstoelagen of toelagen voor personen die
permanente educatie of een opleiding volgen; en
maatregelen om met name benadeelde of oudere
werknemers te stimuleren om op de arbeidsmarkt te
blijven of op deze terug te keren.

Het EFG vult de inspanningen van de lidstaten op lokaal,
regionaal en nationaal niveau aan. Dit betekent echter
niet dat bedrijven hun plichten conform de nationale
wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten niet
moeten naleven. Het EFG kan worden aangewend
wanneer meer dan 500 werknemers hun baan verliezen
alsook, in specifieke omstandigheden, waarbij minder
dan 500 werknemers worden getroffen.
De lidstaten kunnen in naam van de werknemers steun
vragen aan het EFG en zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering van de gefinancierde activiteiten. De
lidstaten moeten deze activiteiten binnen 24 maanden
na aanvraag van de steun voltooid hebben.
Het EFG kan in de hele EU per jaar tot 500 miljoen EUR
steun bieden, een bedrag dat wordt aangevuld met
nationale bijdragen.

