EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO
Investointeja ihmisiin 2007–2013
ESR – 8 %
ESR-rahoitus osana kokonaisuutta

Rakennerahastot
yhteensä – 35 %

Euroopan unionin vuosibudjetti on tällä hetkellä
noin 120 miljardia euroa, joka on noin yksi prosentti jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKT:sta.
Rakennerahastojen osuus tästä vuosibudjetista on
noin kolmannes. Rakennerahastoja ovat Euroopan
sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto ja
koheesiorahasto.

EAKR ja
koheesiorahasto – 27 %

Muut EU:n menot
65 %

ESR:n osuus EU:n budjetista on lähes 10 prosenttia.
Vuosina 2007–2013 yli 75 miljardia euroa ESR:n varoja käytetään uusien ja parempien uusien ja parempien työpaikkojen luomiseksi Eurooppaan.

EU:n talousarvio 2007–2013
Mitkä ovat ESR:n tavoitteet ?

Alueellinen kilpailukyky
31 %

Asukaskohtaiseen BKT:hen perustuva maan tai alueen suhteellinen vauraus ratkaisee, kuuluuko se lähentymistavoitteen
vai kilpailukykytavoitteen piiriin. Lähentymistavoitteen piiriin
kuuluvilla alueilla ESR:n rahoitusosuus on korkeampi – jopa 80
prosenttia rahoituksesta.

ESR

Lähentyminen
69 %

Muut EU:n
menot

EAKR
ja koheesiorahasto

EU:n talousarvio 2007–2013

Lähentymistavoitteen rahoituksella pyritään edistämään työpaikkojen luomista ja parantamaan työllistymismahdollisuuksia, jolloin alueen varallisuus- ja työllisyysluvut lähenevät EU:n
keskiarvoa.
Alueellisen kilpailukyvyn tavoitteen rahoituksella pyritään
luomaan maihin ja alueille sellaista työvoimaa ja sellaiset
työmarkkinat, joiden avulla ne voivat rakentaa menestyvän,
kilpailukykyisen ja maailmanlaajuiseen kilpailuun kykenevän
talouden.

Mitä ESR:stä tuetaan ?
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ESR:stä
rahoitetaan projekteja ja ohjelmia kuudella
tarkoin määritellyllä aihealueella, jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen ja siihen, miten
työntekijöitä autetaan täyttämään nämä työpaikat. Esimerkiksi aihealueen ”heikommassa
asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden parantaminen” piiriin kuuluvassa projektissa saatetaan suoraan pyrkiä vastaamaan
naispuolisten maahanmuuttajatyöntekijöiden
koulutustarpeisiin. ”Työntekijöiden sekä yritysten ja yrittäjien sopeutumiskyvyn parantamiseen” liittyvän projektin aiheena voi sen sijaan
olla esimerkiksi työn jakaminen yrityksissä.

Uudistusten käynnistäminen työllisyyden
ja osallisuuden aloilla – 1 %
Inhimillisen pääoman
kehittäminen – 34 %

Institutionaalisten valmiuksien
parantaminen kansallisesti, alueellisesti
ja paikallisesti – 3 %
Heikommassa asemassa olevien
henkilöiden sosiaalisen
osallisuuden parantaminen – 14 %

Työntekijöiden sekä yritysten
ja yrittäjien sopeutumiskyvyn
Eri aihealueille osoitettu rahoitusosuus saattaa
parantaminen – 18 %
vaihdella eri alueilla ja eri maissa painopisteistä
riippuen. Lähentymistavoitteen piiriin kuuluvat
alueet tosin yleensä painottavat ”inhimillisen
pääoman kehittämistä”.

Lisätietoja seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/esf

Työelämään pääsyn ja
kestävyyden parantaminen
30 %
ESR 2007–2013
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Investointeja ihmisiin

Kuka hyötyy ESR:stä ?
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Vuotuinen keskiarvo

Missä ESR:n tuki käytetään ?
Se, kuinka suuren osuuden ESR:n
talousarviosta kukin jäsenvaltio
saa, riippuu useista tekijöistä.
Suuremmat jäsenvaltiot, joilla on
suurempi väestö, saavat enemmän
rahoitusta.
Vähemmän vauraat jäsenvaltiot
saavat myös suhteessa enemmän
rahoitusta samoin kuin jäsenvaltiot,
joissa on paljon työttömyyttä.
Jäsenvaltioiden sisällä rahoitusta
voidaan kohdentaa enemmän alueille, jotka kuuluvat lähentymistavoitteen piiriin.
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Työttömyys voi kohdata ketä hyvänsä, mutta jotkin ryhmät ovat muita alttiimpia jäämään vaille
työtä. On ihmisiä, joiden on eri syistä vaikea saada
työpaikkaa tai pitää se. Tällaisia ovat esimerkiksi
vanhemmat työntekijät, joiden kokemusta ei arvosteta tarpeeksi, nuoret, jotka eivät vielä ole ehtineet
hankkia kokemusta, ja äidit, jotka haluaisivat palata
työmarkkinoille, mutta huomaavat taitojensa vanhentuneen. ESR:n rahoitusta kohdennetaan ihmisille, jotka ovat muita suuremmassa vaarassa joutua
työttömiksi ja syrjäytyä sosiaalisesti.
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ESR:n menot yhteensä 2007–2013
Euroja keskimäärin asukasta kohden
600

Kuinka paljon ESR-rahoitusta käytetään asukasta kohden ?
ESR-rahoituksen kohdentumisesta saa paremman käsityksen, kun
vertaa jäsenvaltioiden asukaskohtaisia määriä. Näin ”kokonaisvaikutus”, jossa suuremmat maat saavat enemmän rahoitusta, poistuu ja voidaan tehdä tarkoituksenmukaisempia vertailuja. Kuten
kuviosta ilmenee, uudet jäsenvaltiot saavat suhteessa enemmän
ESR-rahoitusta, mikä on niiden talouksien kiinnikurovan luonteen mukaista ja vastaa niiden tarvetta muovata työmarkkinansa
globaalin talouden tarpeisiin sopivaksi. Juuri tässä näkyy ESR:n
”koheesiovaikutus”: rahoitusta suunnataan maihin ja alueille, joissa sitä eniten tarvitaan, ja näin varmistetaan, että koko EU kehittyy
yhdessä eteenpäin.
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ESR 2007–2013

Lisätietoja seuraavasta osoitteesta:
http://ec.europa.eu/esf
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Miljoonaa ihmistä

Työttömät tai työvoiman
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