EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
Investicijos į žmones 2007–2013 m.
ESF – 8 %
ESF finansavimas ES biudžete

Visi struktūriniai
fondai – 35 %

Šiuo metu Europos Sąjungos metinis biudžetas
yra maždaug 120 milijardų eurų – apie 1 % bendro visų šalių narių BVP. Maždaug vieną trečiąją
šio metinio biudžeto sudaro struktūriniai fondai:
Europos socialinis fondas, Europos regioninės
plėtros fondas ir Sanglaudos fondas.

ERPF ir
Sanglaudos fondas – 27 %

Kitos ES išlaidos
65 %

ESF tenka beveik 10 % viso ES biudžeto. Daugiau
ir geresnių darbo vietų kūrimui 2007–2013 m. ESF
ketina išleisti 75 milijardus eurų.

ES biudžetas 2007-2013 m.

Regioninis konkurencingumas
31 %

Ko siekia ESF ?
Ar šaliai arba regionui taikytinas konvergencijos, ar regioninio konkurencingumo tikslas, sprendžiama pagal santykinę šalies arba regiono gerovę, kuri vertinama pagal
vienam žmogui tenkantį BVP. Konvergencijos regionuose
ESF indėlis didesnis – iki 80 % bendrojo ﬁnansavimo.

FSE

Konvergencijos ESF
69 %

Kitos ES išlaidos
ERPF ir
Sanglaudos fondas

Konvergencijos tikslas – kai ﬁnansavimu skatinamas darbo
vietų kūrimas ir gerinamos įsidarbinimo galimybės, taip
priartinant regiono gerovę ir užimtumą prie ES vidurkio.
Regioninio konkurencingumo tikslas – kai ﬁnansavimu siekiama šalyse ir regionuose suformuoti darbo jėgą ir darbo
rinką, kurios būtinos norint sukurti sėkmingą ir konkurencingą ekonomiką, gebančią konkuruoti visame pasaulyje.

ES biudžetas 2007-2013 m.

Ką remia ESF ?
Siekdamas savo tikslų, ESF ﬁnansuoja projektus ir programas šešiose konkrečiose
srityse, susijusiose su darbo vietų kūrimu
ir pagalba darbuotojams šias vietas užimti.
Pavyzdžiui, „socialiai pažeidžiamų žmonių
socialinės integracijos gerinimo“ kategorijos projektu gali būti sprendžiamos imigrančių moterų profesinio mokymo problemos, o „darbuotojų ir bendrovių, įmonių ir
verslininkų gebėjimo prisitaikyti didinimo“
kategorijos projektu gali būti skatinamas
įmonių dalijimasis darbo vietomis.
Skirtingoms sritims taikoma ﬁnansavimo
dalis gali skirtis priklausomai nuo regiono
ir šalies, bet konvergencijos regionuose
paprastai akcentuojamas „žmogiškojo
kapitalo gerinimas“.

Išteklių telkimas reformoms užimtumo ir
integracijos srityse – 1 %
Žmogiškojo kapitalo
gerinimas – 34 %
Institucinių gebėjimų stiprinimas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu – 3 %
Socialiai pažeidžiamų žmonių
socialinės integracijos
gerinimas – 14 %
Darbuotojų ir bendrovių, įmonių
ir verslininkų gebėjimo prisitaikyti
didinimas – 18 %

Daugiau informacijos galite rasti adresu http://ec.europa.eu/esf

Užimtumo ir tvarumo
galimybių gerinimas
30 %
ESF 2007–2013 m.
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Investicijos į žmones

Kas gauna naudos iš ESF ?
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Bedarbiai arba neveiklūs asmenys

4,7

Moterys
3,2

Jaunesni nei 25 metų asmenys
1,4

Vyresni nei 54 metų asmenys
0,6

Etninės mažumos arba migrantai
Neįgalieji

0,3
Metų vidurkis

Kur išleidžiamos ESF lėšos ?
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Kiekvienai šaliai narei skirtos ESF
biudžeto dalies dydis priklauso
nuo kelių aplinkybių. Didesnės
šalys narės, kuriose gyvena daugiau žmonių, gauna daugiau
lėšų.
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Neturtingesnėms šalims narėms
ir toms, kuriose didesnis nedarbo lygis, taip pat skiriamas proporcingai didesnis ﬁnansavimas.
Kiekvienoje šalyje narėje galima
daugiau lėšų skirti regionams,
atitinkantiems konvergencijos
tikslą.
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Bedarbystė gali užklupti visus, bet kai kurios
grupės yra labiau pažeidžiamos. Kai kuriems
žmonėms dėl įvairiausių priežasčių sunkiau
gauti ir išsaugoti darbą. Pavyzdžiui, vyresnio
amžiaus darbuotojams, kurių ilga darbo patirtis
nepakankamai įvertinama, jauniems asmenims,
kurie dar neįgijo patirties, ir motinoms, norinčioms grįžti į darbo rinką, bet sužinančioms,
kad jų gebėjimai jau pasenę. ESF ﬁnansavimas
skirtas visuomenės atstovams, kurie yra labiau
pažeidžiami bedarbystės ir socialinės atskirties.

Milijardai eurų
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Visos ESF išlaidos 2007–2013 m.
Vidurkis vienam asmeniui eurais
600

Kiek ESF išleidžia vienam asmeniui ?
ESF ﬁnansavimas tampa aiškesnis jį išreiškus šalyse narėse
vienam žmogui skiriamomis lėšomis. Taip pašalinamas
„dydžio efektas“, pagal kurį didesnės šalys gauna didesnį
ﬁnansavimą, ir galima lengviau palyginti rezultatus. Kaip
pavaizduota graﬁke, naujosios šalys narės gauna proporcingai daugiau ESF lėšų – taip yra dėl to, kad jų ekonomikos
turi „pasivyti“ senąsias šalis nares, o darbo rinkas reikia pritaikyti prie pasaulinės ekonomikos iššūkių. Tai geriausia ESF
„sanglaudos“ principo iliustracija: lėšos skiriamos šalims bei
regionams, kur jų labiausiai reikia, ir užtikrinama, kad visa ES
žengia pirmyn lygia greta.
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Daugiau informacijos galite rasti adresu
http://ec.europa.eu/esf

Europos Komisija

KE-30-08-459-LT-D

Milijonais žmonių

