DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND
Investering i mennesker 2007-2013
ESF – 8 %
ESF’s finansiering sat i perspektiv

Strukturfondene
i alt – 35 %

Den Europæiske Union har aktuelt et årligt budget
på ca. 120 milliarder euro, svarende til ca. 1% af medlemslandenes samlede BNP. Strukturfondene, som er
Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, står
for ca. en tredjedel af det årlige budget.
ESF alene står for tæt på 10% af EU’s samlede budget. I perioden 2007-2013 vil ESF bruge mere end
75 milliarder euro på at skabe ﬂere og bedre job i
Europa.

EFRU & Samhørighedsfonden – 27 %

Andre EU-udgifter
65 %

EU’s budget 2007-2013

Hvad er ESF’s målsætninger?

Regional konkurrenceevne
31 %

Den relative velstand i et land eller en region – målt som BNP
pr. indbygger – afgør om landet hhv. regionen hører under
målet ”konvergens” eller målet ”regional konkurrenceevne”.
ESF yder et højere bidrag til konvergensregionerne – op til
80% medﬁnansiering.

ESF

Konvergens ESF
69 %

Andre
EU-udgifter

EFRU &
Samhørighedsfonden

Støtten til opfyldelse af konvergensmålet skal øge jobskabelsen og beskæftigelsen og bringe velstanden og beskæftigelsesgraden i en region nærmere EU-gennemsnittet.
Støtten til opfyldelse af målet om regional konkurrenceevne
skal sikre et land eller en region den arbejdskraft og det
arbejdsmarked, der er brug for, for at opbygge en velfungerende, konkurrencedygtig økonomi, som kan konkurrere på
globalt plan.

EU’s budget 2007-2013

Hvilke aktiviteter støtter ESF?
For at indfri målene støtter ESF projekter og
programmer inden for seks speciﬁkke områder, hvor formålet er at skabe jobs og sikre, at
arbejdsstyrken har de fornødne kompetencer
til at udfylde dem. Som eksempel kan nævnes
et projekt, som har til formål ”at styrke social
inkludering af ressourcesvage personer”, og
som er direkte målrettet mod uddannelsesbehovet blandt indvandrerkvinder. Et andet
eksempel er et projekt, som skal sikre en
”forøgelse af tilpasningsevnen hos arbejdstagere, virksomheder og iværksættere” og
tilskynde til jobdeling i virksomhederne.
Den andel af støtte, som tildeles de forskellige områder, kan variere i de forskellige
regioner og lande afhængigt af prioriteter.
Dog vil konvergensregionerne ofte lægge
særlig vægt på at ”forbedre den menneskelige kapital”.

Fremme af reformer vedrørende
beskæftigelse og integrering – 1 %
Forbedring af menneskelig
kapital – 34 %

Styrkelse af den institutionelle kapacitet på
nationalt, regionalt og lokalt plan – 3 %
Øget social inkludering
af ressourcesvage personer
14 %
Forøgelse af tilpasningsevnen
hos arbejdstagere, virksomheder
og iværksættere – 18 %

Yderligere information ﬁndes på: http://ec.europa.eu/esf

Øget adgang til
beskæftigelse og
bæredygtighed – 30 %
ESF 2007-2013

DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

Investering i mennesker
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Hvor bruges ESF’s budget?
Den andel af ESF’s budget, som tildeles et givet medlemsland, afhænger af ﬂere faktorer. De store medlemslande med en stor befolkning
modtager også en større støtte.
Medlemslande med en relativt
lav velstand modtager også en
proportionalt større støtte, og det
samme gør lande, hvor arbejdsløsheden er stor. I de enkelte
medlemslande er der mulighed
for at kanalisere en større andel af
støtte til regioner, som falder under
konvergensmålet.

Alle kan blive ramt af arbejdsløshed, men nogle
grupper er mere udsatte end andre. Af mange
årsager har nogle personer sværere ved at ﬁnde
et job og beholde det end andre. Som eksempler kan nævnes ældre arbejdstagere, hvis lange
erfaring ofte undervurderes, unge som skal
opbygge en erfaring, og mødre, som ønsker at
vende tilbage til arbejdsmarkedet, men som har
behov for en kompetencemæssig opdatering.
ESF-støtten er målrettet mod persongrupper i
samfundet, som er mere sårbare, hvad angår
arbejdsløshed og social udelukkelse.

Milliarder euro
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ESF’s samlede udgifter 2007-2013
Gennemsnit pr. indbygger i euro
600

Hvor stor er ESF-støtten pr. indbygger?
Man får et bedre indtryk af, hvordan ESF-støtten målrettes, ved at
se på støttebeløb pr. indbygger i medlemslandene. På den måde
udlignes den ”størrelseseﬀekt”, der ses, fordi de store lande modtager en større samlet støtte, og tallene giver et bedre sammenligningsgrundlag. Grafen viser, at de nye medlemslande modtager
en proportionalt større støtteandel pr. indbygger. Det afspejler, at
landenes økonomi har noget at ”indhente”, samt at der er behov
for at tilpasse landenes arbejdsmarked til udfordringerne i en global økonomi. Det er her, at det mest tydeligt kommer til udtryk, at
ESF arbejder på at skabe ”samhørighed”. Støtten gives til de lande
og regioner, som har mest brug for den, og på den måde sikrer vi,
at hele EU udvikler sig i samme positive retning.
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ESF 2007-2013

Yderligere information ﬁndes på:
http://ec.europa.eu/esf
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Hvem har gavn af ESF?

I millioner personer

