ESPG je začel delovati v začetku leta 2007. Sredi leta
2009 so bile v okviru Evropskega načrta za oživitev
gospodarstva sprejete spremembe pravil, ki upoštevajo
odpuščanja delavcev, ki so posledica svetovne finančne
in gospodarske krize.
Vir:
Uredba (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega
sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 48, 22.2.2008,
str. 82), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES)
št. 546/2009 (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).

Želite več informacij?
Spletna stran ESPG Evropske komisije:
www.ec.europa.eu/egf
Na tej spletni strani lahko najdete:
•
•
•
•
•
•
•

Uredbo o ESPG v 22 jezikih;
kratko obrazložitev Sklada in informacije o njegovem
delovanju;
vlogo za uveljavitev pomoči iz ESPG;
navodila za prijavitelje;
informacije o vseh sprejetih, odobrenih in zavrnjenih
prijavah;
primere dejavnosti, ki jih financira ESPG;
kontaktne informacije.

ESPG upravlja Generalni direktorat za zaposlovanje,
socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije.
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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Pravni okvir

Generalni direktorat za zaposlovanje,
socialne zadeve in enake možnosti
Enota ESPG, Inovacije (EMPL/B4)
Evropska komisija
1049 Bruselj
BELGIJA

Evropski sklad
za prilagoditev
globalizaciji

Ste ostali brez službe?
ESPG vam
lahko pomaga

Za več informacij o ESPG lahko obrnete tudi na:
empl-egf-info@ec.europa.eu
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Evropska komisija

„Evropska unija
temelji na solidarnosti Odzovemo se
lahko le tako, da tistim, ki so se znašli v težavah,
priskočimo na pomoč in da odločno ukremo
pri spopadanju z vplivom krize napadelovna
mesta. ESPG je eden od načinov, s katerim
EU pomaga presežnim delavcem pri
ponovnem vključevanju na trg dela.“
Predsednik José Manuel Barroso

Financiranje podpore za delavce

Kdo je upravičen do pomoči?

ESPG je bil ustanovljen z namenom financiranja
individualne podpore delavcem. Sklad je usmerjen
k posebej zasnovanim dejavnostim, s katerimi pomaga
delavcem, da čim hitreje ponovno najdejo svoje mesto
na trgu dela.

ESPG nudi podporo posameznim delavcem. Na voljo
je vsem zaposlenim v EU, ki so zaradi globalizacije
ali svetovne finančne in gospodarske krize izgubili
delo – ne glede na njihovo državo, regijo ali vrsto
podjetja, v katerem so bili zaposleni. Ne nudi podpore
zadevnim podjetjem.

V časih gospodarske rasti prinaša globalizacija večini
ljudi v EU pomembne koristi, vendar pa ima lahko tudi
negativne učinke, zlasti za najbolj izpostavljene in najmanj
kvalificirane delavce ter za panoge, ki jih je trenutna
finančna in gospodarska kriza najhuje prizadela.
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je del
odgovora Evrope na finančno in gospodarsko krizo ter
pomaga evropskim državljanom, ki so zaradi negativnih
učinkov globalizacije ali zaradi trenutne svetovne
gospodarske krize izgubili zaposlitev, in sicer tako, da jih
podpira v njihovih prizadevanjih za čim hitrejšo vrnitev
na trg dela. Sklad še posebej pomaga tistim delavcem,
ki so zaradi sprememb svetovnih trgovinskih tokov
in zaradi trenutne svetovne finančne in gospodarske
krize postali presežna delovna sila.
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Primeri financiranih
dejavnosti:

Pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno
usmerjanje, prilagojeno usposabljanje
in prekvalificiranje, vključno z usposabljanjem
za nove informacijske tehnologije, overitev pridobljenih
izkušenj, pomoč pri iskanju nove zaposlitve in spodbujanje
podjetništva ali pomoč za samozaposlitev
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Posebni časovno omejeni ukrepi, kot so nadomestila
za iskanje zaposlitve, za mobilnost ali nadomestila za
posameznike, ki sodelujejo v vseživljenjskem učenju in
dejavnostih usposabljanja; ukrepi, s katerimi
se spodbuja zlasti prikrajšane ali starejše delavce,
da ostanejo ali se vrnejo na trg dela

ESPG nudi dodatno podporo, ki je že na voljo na lokalni,
regionalni in nacionalni ravni. Ne odvezuje podjetij od
njihovih obveznosti, ki jih imajo v skladu z nacionalno
zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Za pomoč
iz ESPG se lahko zaprosi, ko več kot 500 delavcev izgubi
delo, v posebnih okoliščinah pa tudi, kadar je prizadeto
manjše število delavcev.
Države članice lahko v imenu delavcev zaprosijo
za pomoč iz ESPG in so odgovorne za izvajanje
dejavnosti financiranih iz sklada. Države članice morajo
te dejavnosti zaključiti v roku 24 mesecev od zaprositve
za pomoč.
ESPG lahko sofinancira do 500 milijonov EUR na leto
po vsej EU, odvisno od nacionalnih prispevkov.

