EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS
Ieguldīšana cilvēkos 2007.–2013. gads
ESF – 8 %
Ar ESF finansējumu

Struktūrfondi
kopā – 35 %

Pašlaik Eiropas Savienības gada budžets ir
apmēram 120 miljardi eiro jeb aptuveni 1 % no
dalībvalstu kopējā iekšzemes kopprodukta (IKP).
Struktūrfondi — kas ietver Eiropas Sociālo fondu
(ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF)
un Kohēzijas fondu — no gada budžeta veido
apmēram vienu trešo daļu.

ERAF un
Kohēzijas fonds – 27 %

Citi ES izdevumi
65 %

ESF veido gandrīz 10 % no kopējā ES budžeta.
Laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam vairāk
kā 75 miljardi eiro no ESF tiks izlietoti vairāk un
labāku darba vietu radīšanai Eiropā.

ES budžets 2007.–2013. gadam

Kādi ir ESF mērķi?

Reģionālā konkurētspēja
31 %

To, vai uz valsti vai reģionu attiecas konverģences vai
reģionālās konkurētspējas mērķis, nosaka tās relatīvā
bagātība, ko novērtē kā IKP uz iedzīvotāju. Konverģences
reģioniem paredzēts lielāks ESF ieguldījums — līdzﬁnansējums līdz 80 %.

ESF

Konverģence un ESF
69 %

Citi ES
izdevumi

ERAF un
Kohēzijas fonds

Konverģences mērķis — atbalsts nolūkā uzlabot jaunu
darba vietu radīšanu un nodarbinātības iespējas, tuvinot
reģiona labklājības un nodarbinātības līmeni ES vidējam
rādītājam.
Reģionālās konkurētspējas mērķis — atbalsts nolūkā
nodrošināt valstīm un reģioniem vajadzīgo darbaspēku un
darba tirgus tādu veiksmīgu un konkurētspējīgu ekonomiku veidošanai, kas spēj konkurēt arī pasaulē.

ES budžets 2007.-2013. gadam

Ko atbalsta ESF?
Savu mērķu sasniegšanai ESF ﬁnansē projektus un programmas sešās noteiktās jomās,
kas saistītas ar jaunu darba vietu radīšanu
un palīdzību darbiniekiem tās aizpildīt.
Piemēram, projekts jomā „Nelabvēlīgākā
situācijā esošu personu sociālās integrācijas uzlabošana” var būt tieši vērsts uz viesstrādnieču apmācības vajadzībām, savukārt
projekts jomā „Darbinieku un ﬁrmu, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās spēju
palielināšana” var veicināt darba dalīšanu
uzņēmumos.
Dažādām jomām paredzētā ﬁnansējuma
daļa atkarībā no prioritātēm reģionos un
valstīs var būt atšķirīga, tomēr konverģences reģionos parasti vislielāko uzmanību
pievērsīs „cilvēkkapitāla uzlabošanai”.

Mobilizācija reformām nodarbinātības un
iekļaušanas jomā – 1 %
Cilvēkkapitāla
uzlabošana – 34 %
Institūciju kapacitātes pilnveidošana
valsts, reģiona un vietējā līmenī – 3 %
Nelabvēlīgākā situācijā esošu
personu sociālās integrācijas
uzlabošana – 14 %
Darbinieku un ﬁrmu, uzņēmumu
un uzņēmēju pielāgošanās spēju
palielināšana – 18 %

Vairāk informācijas skatīt http://ec.europa.eu/esf

Piekļuves nodarbinātībai
uzlabošana un ilgtspējība
30 %
ESF 2007.–2013. gads
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Ieguldīšana cilvēkos

Kas iegūst no ESF?
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Kur tērē ESF līdzekļus?

10

Tas, kādu daļu no ESF budžeta
saņem katra dalībvalsts, ir
atkarīgs no vairākiem aspektiem. Lielākas dalībvalstis ar
lielāku iedzīvotāju skaitu saņem
lielāku ﬁnansējumu.
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Nabadzīgākas dalībvalstis arī
saņem proporcionāli lielāku
ﬁnansējumu, tāpat kā tās, kurās ir
augstāks bezdarba līmenis. Katrā
dalībvalstī lielāku ﬁnansējumu
var piešķirt reģioniem, uz ko
attiecas konverģences mērķis.
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Lai gan bezdarbs var skart ikvienu, dažas cilvēku
grupas ir vairāk neaizsargātas kā citas. Vairāku
iemeslu dēļ dažiem cilvēkiem var būt grūtāk
dabūt darbu un to saglabāt, piemēram, vecāka
gadagājuma darbiniekiem, kuru ilglaicīgā pieredze netiek pietiekami novērtēta, jauniešiem,
kuriem vēl tikai jāiegūst pieredze, un mātēm,
kuras vēlas atgriezties darba tirgū, bet konstatē,
ka viņu prasmes ir novecojušas. ESF ﬁnansējums
ir vērsts uz tiem cilvēkiem sabiedrībā, kuri ir
jutīgāki pret bezdarbu un sociālo atstumtību.
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ESF izdevumi kopā 2007.–2013. gadā
Vidējais uz cilvēku eiro
600

Cik daudz no ESF tērē uz cilvēku?
Vislabāk ESF ﬁnansējuma mērķtiecīgumu atspoguļo
ﬁnansējums uz cilvēku dalībvalstīs. Šādā veidā tiek novērsts
„lieluma faktors”, ka lielākas valstis saņem lielāku ﬁnansējumu,
un var veikt lietderīgākus salīdzinājumus. Kā redzams
diagrammā, jaunākās dalībvalstis proporcionāli saņem lielāku
ESF ﬁnansējumu, kas atbilst to ekonomiku „iedzīšanas” raksturam un nepieciešamībai pārorientēt darba tirgus atbilstoši
globālās ekonomikas uzdevumiem. Šeit vislabāk ir redzama
ESF „kohezīvā” būtība: ieguldīt ﬁnansējumu tajās valstīs un
reģionos, kur tas visvairāk vajadzīgs, un nodrošināt, ka visa ES
kopā virzās uz priekšu.

500
400
300
200
100
0

PT EL CZ HU SI EE MT LT SK PL LV ES RO BG CY IT FI DE BE IE FR SE UK AT NL LU DK

ESF 2007.–2013. gads

Vairāk informācijas skatīt
http://ec.europa.eu/esf
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