FEG a început să opereze la începutul anului 2007. La
mijlocul anului 2009, regulile sale au fost revizuite, ca
parte a Planului european de redresare economică,
astfel încât să poată fi avute în vedere disponibilizările
cauzate de criza economică și financiară globală
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Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 48,
22.2.2008, p. 82), astfel cum a fost modificat prin
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p. 26).

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

Doriţi să aflaţi mai multe
despre FEG?
Site-ul internet al Comisiei Europene privind FEG
oferă informaţii suplimentare:
www.ec.europa.eu/egf
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Cadrul legislativ

Site-ul cuprinde:
•
•
•
•
•
•
•

regulamentul FEG în cele 22 de limbi ale UE;
o scurtă definiţie a fondului și a modului de funcţionare;
formularul de cerere de asistenţă din partea FEG;
ghidul pentru solicitanţi;
informaţii asupra cererilor primite, aprobate și respinse;
exemple de activităţi finanţate de către FEG;
date de contact.

FEG este administrat de către Comisia Europeană prin intermediul Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri
Sociale și Egalitatea de Șanse.
Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale
și Egalitatea de Șanse
Unitatea „FEG, Inovare” (EMPL/B4)
Comisia Europeană
1049 Bruxelles
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V-aţi pierdut
locul de muncă?
FEG vă poate ajuta

Pentru informaţii suplimentare despre FEG puteţi contacta:
empl-egf-info@ec.europa.eu
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Comisia Europeană

„Fundamentul
Uniunii Europene este solidaritatea. Reacţia
noastră firească este să venim în ajutorul celor
care se confruntă cu dificultăţi și să întreprindem
măsuri decisive pentru a combate impactul
crizei asupra locurilor de muncă. FEG este una
din modalităţile prin care UE oferă sprijin
lucrătorilor disponibilizaţi să revină pe
piaţa forţei de muncă.”
Președintele José Manuel Barroso

Finanţare pentru lucrători

Cine este eligibil?

FEG a fost creat pentru a oferi sprijin individual
lucrătorilor disponibilizaţi. Fondul se axează pe
activităţi specifice, create pentru a ajuta lucrătorii să se
reintegreze profesional cât mai repede posibil.

FEG oferă sprijin lucrătorilor individuali. Fondul este la
dispoziţia tuturor lucrătorilor din UE care își pierd locul
de muncă ca urmare a globalizării sau a crizei economice
și financiare globale, indiferent de ţara, de regiunea sau
de tipul societăţii comerciale în care lucrează. Fondul nu
oferă sprijin companiilor în cauză.

În perioadele de creștere economică, globalizarea
aduce beneficii semnificative majorităţii populaţiei din
UE, însă poate avea și efecte negative, mai ales în cazul
lucrătorilor celor mai vulnerabili și mai puţin calificaţi,
cât și pentru sectoarele cele mai grav afectate de actuala
criză economică și financiară.
Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG) este
răspunsul Europei la criza economică și financiară,
prin care se oferă ajutor cetăţenilor care și-au pierdut
locul de muncă, din cauza efectelor negative ale
globalizării sau ca urmare a actualei crize economice
globale, în vederea reintegrării lor profesionale. Fondul
își îndreaptă eforturile mai ales către sprijinirea
lucrătorilor disponibilizaţi din cauza schimbărilor din
structura comerţului mondial, precum și ca urmare
a crizei economice și financiare globale.
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Printre activităţile
finanţate se numără

Asistenţă în căutarea unui loc de muncă,
consiliere în carieră, instruire și reinstruire adaptată
nevoilor personale, inclusiv instruire în noile tehnologii
informaţionale, certificarea experienţei dobândite anterior,
servicii de pre-concediere și promovarea antreprenoriatului și
a activităţilor independente.
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Măsuri speciale și limitate în timp, cum ar fi indemnizaţii
pentru căutarea unui loc de muncă, indemnizaţii pentru
mobilitate sau indemnizaţii acordate persoanelor care
participă la activităţi de instruire și de formare continuă
și măsuri pentru stimularea, în special, a lucrătorilor
dezavantajaţi sau în vârstă pentru a rămâne sau
pentru a reveni pe piaţa muncii.

FEG vine în completarea sprijinului oferit la nivel local,
regional și naţional. Companiile nu sunt scutite însă de
obligaţiile care le revin conform legislaţiei naţionale și
contractelor colective de muncă. Finanţările FEG pot
fi acordate atunci când peste 500 de muncitori sunt
concediaţi și, în anumite condiţii, chiar și atunci când un
număr mai mic de muncitori este afectat de concedieri.
Statele membre pot solicita asistenţă din partea FEG
în numele lucrătorilor și sunt responsabile pentru
derularea activităţilor finanţate. Statele membre trebuie
să finalizeze aceste activităţi în termen de 24 de luni de
la solicitarea asistenţei.
FEG poate oferi cofinanţare până la concurenţa sumei
de 500 de milioane de euro în fiecare an în toate
ţările Uniunii Europene. La această sumă se adaugă
contribuţiile naţionale.

