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Comisia Europeană - Comunicat de presă

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și-a început activitatea în urmă cu zece
ani. Fondul este o demonstrație practică a solidarității europene, întrucât oferă sprijin
financiar statelor membre pentru a ajuta lucrătorii și întreprinderile să se adapteze la
schimbările structurilor comerțului.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă,
Marianne Thyssen, a declarat: „Fondul european de ajustare la globalizare este una dintre cele mai
tangibile expresii ale solidarității europene și un instrument esențial de sprijinire a lucrătorilor care și-
au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor structurilor comerțului. În ultimii zece ani, am fost în
măsură să sprijinim peste 140 000 de persoane. Acesta are o valoare adăugată clară, întrucât
completează mecanismele naționale de sprijin pentru lucrătorii implicați în concedieri în masă și
finanțează măsuri care sunt adaptate la nevoile specifice ale lucrătorilor, pentru a-i ajuta să
progreseze.”

Fondul european de ajustare la globalizare a fost înființat în mod special pentru a ajuta lucrătorii
afectați de închiderile de fabrici sau de declinul anumitor sectoare economice. În plus, în cazul în care
regiunile cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor sunt afectate de concedieri eligibile pentru
asistență din partea FEG, statele membre pot include în rândul lucrătorilor vizați de măsurile de
intervenție ale FEG, până la sfârșitul anului 2017 și în anumite condiții, tinerii care nu sunt încadrați în
muncă și nu urmează o formă de învățământ sau de formare (NEET). În acest sens, FEG contribuie, de
asemenea, în mod direct la crearea unei economii europene mai competitive și mai dinamice prin
îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională a lucrătorilor și a tinerilor
vulnerabili.

De la înființarea acestuia în 2007, Comisia a primit 148 de cereri din 21 de state membre, care
totalizează aproape 600 de milioane EUR de cofinanțare din FEG în sprijinul unui număr de 138 888 de
lucrători concediați și al unui număr de 2 944 de persoane care nu sunt încadrate în muncă și nu
urmează o formă de învățământ sau de formare (NEET). 

Pentru a beneficia de sprijin financiar din Fondul european de ajustare la globalizare, statele membre
trebuie să facă o cerere. UE poate cofinanța până la 60 % din costul reintegrării lucrătorilor concediați
pe piața muncii. Mai precis, FEG cofinanțează proiecte care includ măsuri vizând sprijinirea căutării
unui loc de muncă, consilierea în carieră; educația, formarea și reconversia profesională; îndrumarea și
instruirea; antreprenoriatul și înființarea de întreprinderi. 

Context
Fondul european de ajustare la globalizare funcționează efectiv din ianuarie 2007. Prima cerere a sosit
din Franța la 9 martie 2007 cu privire la 1 345 de concedieri la subcontractanți ai societății Peugeot SA
(PSA), determinate de creșterea concurenței pe piața autovehiculelor mici, în special din Asia.

Pentru perioada 2014-2020, Fondul pune la dispoziție, în medie, sprijin financiar în valoare de170 de
milioane EUR în fiecare an. Începând din 2014, categoriile de lucrători eligibili au fost extinse: pe lângă
personalul permanent, în prezent, lucrătorii cu contract pe durată determinată, lucrătorii temporari și
lucrătorii care desfășoară o activitate independentă sunt, de asemenea, eligibili. În plus, în cazul în
care regiunile cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor sunt afectate de concedieri eligibile
pentru asistență din partea FEG, statele membre pot include în rândul lucrătorilor vizați de măsurile de
intervenție ale FEG, până la sfârșitul anului 2017 și în anumite condiții, tinerii care nu sunt încadrați în
muncă și nu urmează o formă de învățământ sau de formare (NEET). Până în prezent, trei state
membre (Grecia, Irlanda și Belgia) au făcut uz de această dispoziție și au oferit sprijin unui număr de
aproape 3 000 de tineri NEET.

 

Exemple de solidaritate prin intermediul FEG*

Stat membru Suedia Belgia Franța

http://ec.europa.eu/egf


Cazul

Închiderea parțială
sau completă a
diferitor unități de
producție ale societății
Ericsson (Borås,
Karlskrona,
Kista/Stockholm,
Kumla, Linköping și
Göteborg)

Oprirea definitivă a
producției uzinei Ford
din Genk

Concedierea a 5 213
lucrători de la Air
France, în special în
regiunile Ile-de-
France, Midi-Pyrénées
și Provence-Alpes-
Côte d'Azur (PACA)

Anul 2016 2015 2014

Contribuția FEG €3 957 918 € 6,2 milioane €25,9 milioane

Lucrători beneficiari 4 500 5 111 3 886

Măsurile aplicate

- Consiliere și
orientare profesională,
- Încadrare în muncă
protejată și asistată și
măsuri de reabilitare
pentru beneficiarii cu
afecțiuni medicale sau
cu handicapuri
- Educație și formare

- Asistență individuală
pentru căutarea unui
loc de muncă și
servicii generale de
informare
- Tipuri de cursuri de
formare și prime de
angajare.

- Orientare
profesională activă
- Formare profesională
- Contribuții la
înființarea de
întreprinderi și
indemnizațiile
relevante.

Contextul
concedierilor

Stagnarea creșterii
economice și
concurența din ce în
ce mai dură din partea
producătorilor asiatici
 

Scăderea cotei UE pe
piața mondială a
autoturismelor,
agravată de criza
economică și
financiară + restricțiile
la import aplicate în
țări terțe
 

Scăderea cotei de
piață a UE în sectorul
transportului aerian,
în comparație cu cota
în creștere rapidă a
regiunii Orientului
Mijlociu.

* Tabloul complet al cazurilor finanțate prin FEG poate fi consultataici.

 

Eficacitatea și sustenabilitatea FEG au fost demonstrate în evaluarea la jumătatea perioadei, efectuată
în 2011. Impactul și valoarea adăugată a acestuia au fost stabilite în evaluarea ex post publicată în
2015. Aceste două rapoarte sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul internet al FEG.

Din doi în doi ani, Comisia prezintă un raport privind activitățile FEG. Aceste rapoarte bienale sunt, de
asemenea, publicate pe site-ul internet al FEG. Evaluarea la jumătatea perioadei 2014-2020 este în
curs de desfășurare. Comisia prezintă evaluarea Parlamentului European și Consiliului până la 30 iunie
2017.

FEG este un instrument de sprijin care poate ajuta statele membre care se confruntă cu consecințele
negative ale schimbărilor structurilor comerțului. Acesta completează alte surse de finanțare ale UE
care sprijină dezvoltarea economică la nivel național și regional, contribuind la crearea unor structuri
economice mai reziliente, care să anticipeze și să răspundă proactiv la situații în schimbare, cum ar fi
Fondul social european (FSE). FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de
locuri de muncă, facilitează obținerea unor locuri de muncă mai bune și asigură oportunități de
angajare mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Având un buget total de 80 de miliarde EUR pentru
perioada 2014-2020, programul finanțează zeci de mii de proiecte legate de ocuparea forței de muncă
la nivel local, regional și național în Europa: de la mici proiecte gestionate de organizații caritabile
învecinate pentru a ajuta persoanele cu handicap de la nivel local să găsească locuri de muncă
adecvate, până la proiecte la nivel național, care promovează formarea profesională în rândul întregii
populații. 

Pentru informații suplimentare
Regulamentul privind Fondul european de ajustare la globalizare 2014-2020

Fișă informativă: Fondul european de ajustare la globalizare - Zece ani mai târziu

Material video: Fondul european de ajustare la globalizare 2014-2020

http://www.ec.europa.eu/egf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&amp;langId=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:EN:PDF
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17217&amp;langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=673&amp;langId=en&amp;videosId=2717&amp;furtherVideos=no
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Material video: Europa acționează pentru combaterea crizei: revitalizarea Fondului european de
ajustare la globalizare (2009)

Material video: Adaptarea la o lume globalizată - Fondul european de ajustare la globalizare (2007)

 

 

 

 

Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin
email
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