EGF začal fungovať na začiatku roka 2007. V lete roku
2009 sa ako súčasť plánu na oživenie európskeho
hospodárstva revidovali jeho pravidlá tak, aby sa
zohľadnili nadbytočné pracovné miesta spôsobené
globálnou finančnou a hospodárskou krízou.
Referencia:
Nariadenie (ES) č. 1927/2006 ustanovujúce Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 48,
22. 2. 2008, s. 82), zmenené a doplnené nariadením (ES)
č. 546/2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009, s. 26).

Chcete vedieť viac?
Viac informácií poskytuje internetová stránka EGF
Európskej komisie:
www.ec.europa.eu/egf
Na tejto stránke môžete nájsť:
•
•
•
•
•
•
•

nariadenie o EGF v 22 jazykoch
stručný popis fondu a ako funguje
prihlášku pre pomoc EGF
príručku pre prihlásených
informácie o všetkých prijatých, schválených
a zamietnutých prihláškach
príklady činností financovaných EGF
kontaktné informácie
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Prišli ste o prácu?
EGF vám
môže pomôcť

Ďalšie informácie o EGF môžete získať na adrese:
empl-egf-info@ec.europa.eu
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Európska komisia

„Európska únia
je postavená na solidarite. Našou prirodzenou
reakciou je prísť a pomôcť tým, ktorí sú postihnutí
ťažkosťami a podniknúť rozhodné opatrenia proti
vplyvom krízy. Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii je jediným spôsobom, ktorým EÚ
pomáha nadpočetným pracovníkom vrátiť sa
do zamestnania.“
José Manuel Barroso
Predseda Komisie

V období hospodárskeho rastu prináša globalizácia
výhody väčšine ľudí v EÚ. Môže mať však aj negatívne
dôsledky, najmä pre tých najzraniteľnejších a najmenej
kvalifikovaných pracovníkov a na sektory najviac
postihnuté súčasnou finančnou a hospodárskou krízou.
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii
(European Globalisation Adjustment Fund, EGF) je
súčasťou reakcie Európy na finančnú a hospodársku
krízu. Jeho cieľom je pomôcť európskym občanom,
ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku negatívnych
dôsledkov globalizácie alebo v dôsledku súčasnej
globálnej hospodárskej krízy, vrátiť sa čo najskôr do
zamestnania. Špecifickým cieľom Fondu je pomôcť
tým pracovníkom, ktorí sa stali nadbytočnými z dôvodu
zmien vo svetových odvetvových schémach, ako aj
z dôvodu súčasnej globálnej finančnej a hospodárskej
krízy.

Finančná podpora pre
pracovníkov
EGF bol založený na financovanie individuálnej
podpory pre pracovníkov. Fond sa zameriava na presne
modelované činnosti, určené na pomoc pracovníkom
pri opätovnom získavaní svojho miesta v zamestnaní
tak rýchlo, ako je to len možné.
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Príklady
financovaných činností:

pomoc pri hľadaní zamestnania, pracovné
poradenstvo, špeciálne školenie a preškolenie vrátane
školenia v oblasti nových informačných technológií,
certifikácia získanej praxe, pomoc pri pracovnom
prevedení a propagácia podnikania alebo pomoc pri
samozamestnanosti;
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osobitné, časovo obmedzené opatrenia, napríklad
príspevky pri hľadaní si zamestnania, príspevky na
dochádzanie do práce alebo príspevky pre jednotlivcov
zapájajúcich sa do celoživotného vzdelávania a školiace
činnosti, ďalej opatrenia na stimuláciu hlavne
znevýhodnených alebo starších pracovníkov,
aby zotrvali, prípadne sa vrátili na trh práce.

Kto má nárok?
EGF poskytuje podporu individuálnym pracovníkom.
K dispozícii je všetkým zamestnancom v EÚ, ktorí prišli
o zamestnanie v dôsledku globalizácie alebo globálnej
finančnej a hospodárskej krízy – bez ohľadu na krajinu,
región alebo typ spoločnosti, v ktorej pracovali. Fond
neposkytuje podporu príslušným spoločnostiam.
EGF navyšuje podporu získanú na miestnej, regionálnej
a národnej úrovni. Neoslobodzuje spoločnosti od ich
záväzkov podľa vnútroštátnych zákonov a kolektívnych
zmlúv. EGF sa dá aplikovať vtedy, ak o prácu príde viac
ako 500 pracovníkov a v špecifických prípadoch aj vtedy,
keď je postihnutý menší počet ľudí.
Členské štáty sa môžu uchádzať o pomoc z fondu EGF
za pracovníkov a sú zodpovedné za vykonávanie
činností, ktoré sú financované. Členské štáty musia
tieto činnosti vykonať do 24 mesiacov od požiadania
o pomoc.
EGF môže spolufinancovať až 500 miliónov eur
za rok v rámci celej EÚ, táto suma sa navýši národným
spolufinancovaním.

