IL-FOND SOĊJALI EWROPEW
Ninvestu fin-nies 2007-2013
FSE – 8 %
Inħarsu lejn il-finanzjament tal-FSE

Total Fondi
Strutturali – 35 %

Fil-preżent, l-Unjoni Ewropea għandha baġit
annwali ta’ madwar €120 biljun, li jirrappreżenta
madwar 1% tal-PGD totali ta’ l-Istati Membri kollha
f’daqqa. Madwar terz minn dan il-baġit annwali
huwa ddedikat għall-Fondi Strutturali, li jinkludu
l-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għallIżvilupp Reġjonali u l-Fond ta’ Koeżjoni.

ERDF u
Fond ta’ Koeżjoni – 27 %

Inﬁq ieħor
ta’ l-UE – 65 %

Il-FSE nnifsu jieħu qrib 10% tal-baġit totali ta’ l-UE.
Fil-perjodu bejn l-2007-2013, il-FSE se jonfoq aktar
minn €75 biljun biex joħloq aktar impjiegi u impjiegi
aħjar ﬂ-Ewropa.

Baġit UE 2007-2013

X’inhuma l-objettivi tal-FSE?

Kompetittività Reġjonali
31 %

Il-ġid relattiv ta’ pajjiż jew reġjun – imkejjel bil-PGD għal kull ras
– jiddetermina jekk dan jaqax taħt l-objettiv tal-Konverġenza
jew tal-Kompetittività Reġjonali. Hemm kontribuzzjoni talFSE ogħla – sa 80% tal-koﬁnanzjament – għar-reġjuni ta’
Konverġenza.

FSE

Konverġenza FSE
69 %

Infiq ieħor
ta’ l-UE

ERDF u
Fond ta’ Koeżjoni

L-objettiv tal-Konverġenza – fejn l-inﬁq għandu l-għan li
jtejjeb il-ħolqien ta’ l-impjiegi u l-opportunitajiet tax-xogħol,
u b’hekk iqarreb il-ġid u n-numru ta’ l-impjiegi f’reġjun lejn
il-medja ta’ l-UE.
L-objettiv tal-Kompetittività Reġjonali – fejn l-inﬁq għandu
l-għan li jagħti lill-pajjiżi u lir-reġjuni l-forza tax-xogħol u
s-swieq tax-xogħol meħtieġa biex jibnu ekonomiji ta’ suċċess
u kompetittivi, biex jikkompetu globalment.

Baġit UE 2007-2013

X’jappoġġja l-FSE?
Biex jikseb l-objettiv tiegħu, il-FSE jiﬃnanzja
proġetti u programmi f’sitt oqsma speċiﬁċi
marbuta mal-ħolqien ta’ l-impjiegi u
l-għajnuna biex ħaddiema jkunu jistgħu
jimlewhom. Per eżempju, proġett taħt
“titjib ta’ l-inklużjoni soċjali ta’ persuni anqas
vantaġġjati” jista’ jindirizza direttament
il-bżonnijiet ta’ taħriġ ta’ ħaddiema immigranti
nisa, jew ieħor taħt “żieda ta’ l-adattabilità ta’
ħaddiema u ditti, intrapriżi u imprendituri”
jista’ jinkoraġixxi t-tqassim ta’ impjiegi bejn
kumpaniji.
Il-parti tal-ﬁnanzjament indikata għall-oqsma
diﬀerenti tista’ tvarja bejn ir-reġjuni u l-pajjiżi
skond il-prijoritajiet għalkemm ġeneralment
reġjuni ta’ Konverġenza jenfasizzaw it-“titjib
tal-kapital uman”.

Mobilizzazzjoni għal riformi ﬂ-oqsma ta’
l-impjieg u l-inklużjoni – 1 %
Titjib tal-kapital
uman – 34 %
Tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali fuq livell
nazzjonali, reġjonali u lokali – 3 %
Titjib ta’ l-inklużjoni soċjali
ta’ persuni anqas
vantaġġjati – 14 %
Żieda ta’ l-adattabilità ta’
ħaddiema u ditti, intrapriżi u
imprendituri – 18 %

Għal aktar informazzjoni, ara: http://ec.europa.eu/esf

Titjib ta’ l-aċċess
għall-impjiegi u
s-sostenibbiltà – 30 %
FSE 2007-2013

IL-FOND SOĊJALI EWROPEW

Ninvestu fin-nies

5,0

Qiegħda jew inattivi

4,7

Nisa
3,2

Għandhom anqas minn 25 sena
1,4

Għandhom aktar minn 54 sena
Minoritajiet etniċi jew immigrati
Persuni b’diżabilità

0,6
0,3
Medja f’sena

Fejn jintefaq il-FSE?
Il-parti tal-baġit tal-FSE li jirċievi
kull Stat Membru tiddependi
minn numru ta’ fatturi. L-akbar
Stati Membri, li għandhom
popolazzjonijiet akbar, jirċievu
ﬁnanzjament akbar. Stati Membri
anqas sinjuri jirċievu wkoll, b’mod
proporzjonali, ﬁnanzjament akbar,
kif ukoll dawk li għandhom qgħad
ogħla. F’Kull Stat Membru, jistgħu
jingħataw aktar fondi lil dawk
ir-reġjuni li jaqgħu taħt l-objettiv
tal-Konverġenza.

10

Filwaqt li l-qgħad jista’ jolqot lil kulħadd, xi gruppi
huma aktar vulnerabbli minn oħrajn. Jeżistu
bosta raġunijiet li minħabba ﬁhom xi persuni
jsibuha aktar diﬃċli biex isibu xogħol u jżommuh.
Per eżempju, l-anzjani, li ta’ spiss ma nagħtux
importanza lill-esperjenza kbira tagħhom, jew
iż-żgħażagħ li għad iridu jiksbu l-esperjenza, jew
l-ommijiet li jridu jidħlu lura ﬁs-suq tax-xogħol u
jsibu li l-kapaċitajiet tagħhom mhumiex aġġornati
biżżejjed. Il-FSE jimmira lejn persuni ﬁs-soċjetà li
huma aktar vulnerabbli għall-qgħad u l-esklużjoni
soċjali.

Biljuni ta’ €
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Nefqa totali FSE 2007-2013
Medja għal kull ras €
600

Kemm jonfoq il-FSE fuq kull persuna?
Jekk nikkomparaw il-ﬁnanzjament għal kull ras ﬂ-Istati Membri
nkunu nistgħu nieħdu impressjoni aħjar ta’ kif jiġi mmirat
il-ﬁnanzjament tal-FSE. B’dan il-mod, jitneħħa l-“eﬀett tad-daqs”
fejn l-aktar pajjiżi jingħataw aktar għajnuna, u b’hekk it-tqabbil
ikun jista’ jsir b’mod aktar utli. Kif turi ċ-ċart, l-Istati Membri l-ġodda
jirċievu, proporzjonalment, ﬁnanzjament akbar, li jaqbel mal-bżonn
li l-ekonomiji tagħhom ilħaqqu ma’ l-oħrajn u l-bżonn li jorjentaw
mill-ġdid is-swieq tax-xogħol tagħhom għall-isﬁdi ta’ l-ekonomija
globali. Hu hawnhekk li n-natura “koeżiva” tal-FSE tidher l-aħjar:
il-ﬁnanzjament jingħata f’pajjiżi u reġjuni fejn hemm l-aktar bżonn
u l-assigurazzjoni li l-UE kollha timxi ﬂimkien ‘il quddiem.
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FSE 2007-2013

Għal aktar informazzjoni, ara:
http://ec.europa.eu/esf

Il-Kummissjoni Ewropea

KE-30-08-459-MT-D

Min igawdi mill-FSE?
F’miljuni ta’ persuni

