AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP
Befektetés az emberekbe 2007–2013
ESZA – 8 %
Az ESZA által nyújtott pénzügyi támogatás háttere

Strukturális Alapok
összesen – 35 %

Jelenleg az Európai Unió éves költségvetése mintegy
120 milliárd euró, amely az összes tagállam teljes GDPjének mintegy 1%-át jelenti. Ennek az éves költségvetésnek körülbelül egyharmadát a Strukturális Alapok – az
Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, valamint a Kohéziós Alap – teszik ki.
Az ESZA maga az EU teljes költségvetésének közel
10 százalékát kapja. A 2007–2013 időszakban az ESZA
több mint 75 milliárd eurót fog az állások számának,
illetve minőségének javítására fordítani.

ERFA és
Kohéziós Alap – 27 %

Az EU egyéb
kiadásai – 65 %

Az EU költségvetése 2007-2013

Melyek az ESZA célkitűzései?

Regionális versenyképesség
31 %

Egy ország vagy térség – az egy főre eső GDP alapján mérhető – viszonylagos jóléte meghatározza, hogy a „konvergencia”
vagy a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés
vonatkozik-e rá. A konvergenciarégiókban magasabb mértékű
ESZA-támogatás áll rendelkezésre: a társﬁnanszírozás akár 80 százalékos is lehet.

ESZA

Konvergencia ESZA
69 %

Az EU
egyéb kiadásai

ERFA és
Kohéziós Alap

Az EU költségvetése 2007-2013

„Konvergencia” célkitűzés: a ráfordítások célja a munkahelyteremtés és a foglalkoztatási lehetőségek javítása annak érdekében, hogy
a térség jóléte és foglalkoztatottsága közelítsen az uniós átlaghoz.
„Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés: a ráfordítások célja, hogy az országok és térségek olyan munkavállalókkal
és munkaerőpiaccal rendelkezzenek, amilyenre szükségük van
ahhoz, hogy sikeres, versenyképes, a világméretű versenyben is
helytállni képes gazdaságot tudjanak felépíteni.

Mihez nyújt támogatást az ESZA?
Ahhoz, hogy teljesíteni tudja célkitűzéseit, az
Reformokra való mozgósítás a foglalkoztatás és
ESZA hat konkrét területen nyújt pénzügyi támoaz integráció területén – 1 %
gatást az állásteremtéshez és azok munkavállalók
általi betöltéséhez kapcsolódó projektek és programok számára. A „hátrányos helyzetű személyek Az intézményi kapacitás megerősítése
társadalmi befogadásának javítása” témakörben nemzeti, regionális és helyi szinten – 3 %
induló projektek például közvetlenül foglalkozhatnak a bevándorló női munkavállalók képzési
A hátrányos helyzetű személyek
szükségleteivel, míg a „munkavállalók, vállalkotársadalmi befogadásának
zások és vállalkozók alkalmazkodóképességének
javítása – 14 %
növelése” területhez kötődők többek között
a cégeken belüli munkahelymegosztás (jobA munkavállalók, vállalkozások és
sharing) ösztönzésével foglalkozhatnak.
A különböző területekhez rendelt ﬁnanszírozás aránya a prioritások függvényében régiónként és országonként eltérő lehet, bár a
konvergenciarégiók általában az „emberi tőke
fejlesztése” témakörre helyezik a hangsúlyt.
További tájékoztatás: http://ec.europa.eu/esf

vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése – 18 %

Az emberi tőke
fejlesztése – 34 %

A munkahelyhez jutás
elősegítése és tartóssága
30 %
ESZA 2007-2013
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Millió ember

5,0

Munkanélküli vagy nem aktív

4,7

Nők
3,2

25 évnél ﬁatalabbak
1,4

54 évnél idősebbek
0,6

Etnikai kisebbség vagy bevándorlók
Fogyatékkal élők

0,3
Éves átlag

Hova kerül az ESZA támogatása?
Az, hogy az egyes tagállamok milyen
mértékben részesednek az ESZA
költségvetéséből, több tényező
függvénye. A nagyobb, magasabb
lélekszámú tagállamok több támogatást kapnak.
A kevésbé gazdag, illetve a nagyobb
mértékű munkanélküliséggel küzdő
tagállamok arányosan szintén több
támogatáshoz jutnak. Az egyes tagállamokon belül több támogatást
kaphatnak azok a régiók, amelyek a
„konvergencia” célkitűzés alá esnek.
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Bár a munkanélküliség bárkire lesújthat, egyes csoportokat inkább fenyeget, mint másokat. Egyes
személyek számára különböző okokból nagyobb
nehézséget jelenthet az álláshoz jutás vagy az állásuk
megtartása. Ilyenek például az idősebb munkavállalók,
akiknek alábecsülhetik a hosszú évek során szerzett
tapasztalatát; a ﬁatalok, akik még nem szereztek elég
tapasztalatot; valamint az anyák, akik vissza szeretnének térni a munkaerőpiacra, de azzal szembesülnek,
hogy képzettségük elavult. Az ESZA ﬁnanszírozása a
társadalom azon tagjait veszi célba, akiket nagyobb
mértékben fenyeget a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztődés.
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Az ESZA összes kiadása 2007-2013
Átlag per fő, €
600

Személyekre lebontva mennyit költ az ESZA?
Az ESZA által nyújtott pénzügyi támogatásról jobb benyomást kaphatunk, ha összehasonlítjuk az egy főre eső ﬁnanszírozást a tagállamokban. Így kiküszöböljük a „méreteﬀektust” – azaz azt, hogy a nagyobb
országok több támogatást kapnak –, és hasznosabb összehasonlításokra nyílik lehetőség. Amint a graﬁkon is mutatja, az újabb tagállamok arányosan több ﬁnanszírozásban részesülnek az ESZA-tól, ami
megfelel annak, hogy a gazdaságuknak „utol kell érnie” a többieket,
illetve annak, hogy a világméretű gazdaság kihívásainak megfelelően
újra kell tájolniuk munkaerőpiacukat. Az ESZA „kohéziós” jellege itt
érhető tetten a leginkább: azokba az országokba és térségekbe juttat
el ﬁnanszírozást, ahol a legnagyobb szükség van rá, és biztosítja, hogy
az EU egésze együttesen haladjon előre.
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ESZA 2007-2013

További tájékoztatás:
http://ec.europa.eu/esf

Európai Bizottság
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Kinek származik haszna az ESZA-ból?

