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Pravni
okvir
ESPG je stopil v veljavo na začetku
leta 2007, po sprejetju s strani Evropskega
parlamenta in Evropskega sveta, ter bo
potekal do leta 2013. Uredba (ES) št. 1927/2006
o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev
globalizaciji (Uradni list EU, L 406 z dne 30. 12.
2006, str. 1) tvori pravno podlago za vso pomoč, ki
jo daje ESPG, in določa postopke za države članice, ki
želijo zaprositi za pomoč.
Filozofija, na kateri temelji, je jasno izražena v prvi točki
Uredbe:
Ne glede na pozitivne učinke globalizacije na rast,
delovna mesta in blaginjo ter na potrebo po nadaljnji
krepitvi evropske konkurenčnosti s strukturnimi
spremembami, ima lahko globalizacija tudi
negativne posledice za najbolj izpostavljene in
najmanj kvalificirane delavce v nekaterih sektorjih.
Zato je primerno ustanoviti Evropski sklad za
prilagoditev globalizaciji (ESPG), dostopen vsem
državam članicam, s katerim bi Skupnost
izkazala svojo solidarnost z delavci,
prizadetimi zaradi odpuščanja, ki je
posledica sprememb svetovnih
trgovinskih tokov.

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

uredbo o ESPG v 20 jezikih
kratko obrazložitev Sklada in informacije o
njegovem delovanju
vlogo za prijavo za pomoč 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.
Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve
in enake možnosti
Enota B/4
Evropska komisija
B-1049 Bruselj
Belgija
Za več informacij o ESPG se lahko obrnete tudi na:
empl-egf-info@ec.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2007
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.
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»Ta sklad je
znamenje solidarnosti Unije s tistimi,
ki so bili prizadeti zaradi odpuščanj, ki so posledica sprememb tržnih prilagajanj. Njegov
cilj je pomagati delavcem, da hitro najdejo
novo delo, saj si želimo konkurenčno,
toda hkrati tudi pravično Evropo.«
Predsednik Manuel Barroso

Globalizacija prinaša ljudem v EU in po vsem
svetu pomembne koristi. Globalizacija zagotavlja,
da delo opravljajo tisti, ki ga najbolje obvladajo,
in tako zmanjšuje neučinkovitosti in ponuja večje
priložnosti za rast in razvoj.
Čeprav nekaterim prinaša koristi, pa ima lahko
negativne učinke za najbolj izpostavljene in
najmanj kvalificirane delavce v nekaterih sektorjih.
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
(ESPG) se bojuje proti negativnim učinkom in si
prizadeva za usklajevanje gospodarske rasti in
socialne kohezije. Sklad še posebej podpira tiste,
ki so zaradi sprememb svetovnih trgovinskih tokov
postali odvečna delovna sila.

Financiranje podpore za
delavce
ESPG je bil ustanovljen z namenom
financiranja posamične podpore delavcem, ki
so zaradi globalizacije postali odvečna delovna
sila. Sklad je usmerjen k posebej zasnovanim
dejavnostim, s katerimi pomaga delavcem, da
čim hitreje ponovno najdejo svoje mesto na trgu
delovne sile.

Primeri financiranih
dejavnosti vključujejo:
Pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno usmerjanje, prilagojeno usposabljanje in
prekvalificiranje, vključno z usposabljanjem za
nove informacijske tehnologije, izdajanje potrdil o
pridobljenih izkušnjah, pomoč pri iskanju nove zaposlitve in spodbujanje podjetništva ali pomoč za samozaposlitev;
Posebne časovno omejene ukrepe, kot so nadomestila za iskanje zaposlitve, za mobilnost ali nadomestila
za posameznike, ki sodelujejo v vseživljenjskem
učenju in dejavnostih usposabljanja; ukrepe, s
katerimi se spodbuja zlasti prikrajšane ali
starejše delavce, da ostanejo ali se
vrnejo na trg dela.

Kdo je upravičen do pomoči?
ESPG daje podporo posameznim delavcem. Na voljo je vsem zaposlenim v
EU, ki so zaradi globalizacije izgubili delo – ne glede
na njihovo državo, regijo ali vrsto podjetja, v katerem
so delali. Ne daje podpore podjetjem.
ESPG nudi dodatno podporo, ki je že na voljo na
lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Ne odvezuje podjetij od njihovih obveznosti, ki jih imajo po
nacionalnih zakonih in kolektivnih pogodbah. Za
pomoč iz ESPG se lahko zaprosi, ko več kot 1.000
delavcev izgubi delo, v določenih 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 financiranih dejavnosti. Države članice morajo izvršiti te
dejavnosti v roku 12 mesecev, ko zaprosijo za
pomoč.
ESPG lahko sofinancira do 500 milijonov EUR na leto
po vsej EU, odvisno od nacionalnih prispevkov.

