EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
Vlaganje v ljudi 2007–2013
ESS – 8 %
Financiranje ESS v kontekstu

Skupaj strukturni
skladi – 35 %

Trenutno znaša letni proračun Evropske unije
okrog 120 milijard €, kar predstavlja približno 1 %
skupnega BDP vseh držav članic. Od tega predstavljajo strukturni skladi, ki jih sestavljajo Evropski
socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj
in Kohezijski sklad, približno eno tretjino letnega
proračuna.

ESRR in
Kohezijski sklad – 27 %

Drugi izdatki EU
65 %

ESS-ju pripada skoraj 10 % skupnega proračuna
EU. V obdobju 2007–2013 bo ESS porabil več kot
75 milijard € za ustvarjanje novih in boljših delovnih mest v Evropi.

Proračun EU 2007–2013

Regionalna konkurenčnost
31 %

Kateri so cilji ESS ?
Relativna blaginja države ali regije, merjeno v BDP na prebivalca, določa, ali le ta spada med konvergenčne cilje ali
cilje regionalne konkurenčnosti. ESS daje večji prispevek
(do 80 %) za soﬁnanciranje konvergenčnih regij.

ESS

Konvergenčnost ESS
69 %

Drugi izdatki
EU

ESRR in
Kohezijski sklad

Konvergenčni cilj – namen porabe je ustvarjanje novih
delovnih mest in izboljšanje zaposlitvenih možnosti in s
tem približevanje blaginje in zaposlenosti v regiji povprečju v EU.
Cilj regionalne konkurenčnosti – namen porabe je dati
državam in regijam delovno silo in trge dela, ki jih potrebujejo, da bi zgradile uspešna in konkurenčna gospodarstva,
ki bodo sposobna konkurence na globalni ravni.

Proračun EU 2007–2013

Kaj podpira ESS ?
Da bi ESS dosegel svoje cilje, ﬁnancira projekte in programe na šestih posebnih področjih,
ki so povezana z ustvarjanjem delovnih mest
in pomočjo delavcem pri njihovem zapolnjevanju. Tako se na primer lahko projekt v okviru „izboljševanja socialne vključenosti oseb z
omejenimi možnostmi“ neposredno ukvarja
s potrebami usposabljanja delavk imigrantk,
medtem ko drugi projekt v okviru „povečevanja prilagodljivosti delavcev ter družb, podjetij in podjetnikov“ spodbuja delitev delovnih
mest v gospodarskih družbah.
Deleži ﬁnanciranja, ki so navedeni za posamezna področja, se lahko po regijah in državah razlikujejo glede na prioritete, čeprav
konvergenčne regije ponavadi največji
poudarek namenjajo „izboljšanju človeškega
kapitala“.
Za več informacij glej: http://ec.europa.eu/esf

Aktiviranje za reforme na področju
zaposlovanja in vključevanja – 1 %
Izboljšanje človeškega
kapitala – 34 %

Krepitev institucionalne
usposobljenosti na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni – 3 %
Izboljšanje socialne
vključenosti ljudi z omejenimi
možnostmi – 14 %
Povečanje prilagodljivosti
delavcev in družb, podjetij in
podjetnikov – 18 %

Izboljšanje dostopa do
zaposlitve in trajnostne
udeležbe – 30 %
EFS 2007-2013
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Kdo je upravičen do sredstev ESS ?
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Mlajši od 25 let
1,4

Starejši od 54 let
0,6

Etnične manjšine ali migranti
Invalidi

0,3
Letno povprečje

Kje se porabijo sredstva ESS ?
Delež proračuna ESS, ki ga prejme
vsaka država članica, je odvisen
od več dejavnikov. Večje države
članice, ki imajo več prebivalcev,
prejmejo več sredstev.
Sorazmerno več sredstev prejmejo tudi manj bogate države članice, kot tudi tiste z večjo stopnjo
brezposelnosti. Znotraj posamezne države članice pa lahko več
sredstev dobijo regije, ki izpolnjujejo merilo konvergenčnosti.
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Brezposelnost lahko doleti vsakogar, vendar
pa so nekatere skupine ranljivejše kot druge.
Nekateri ljudje iz različnih razlogov težje najdejo in obdržijo zaposlitev. To so na primer starejši
delavci z dolgoletnimi izkušnjami, ki se pogosto
podcenjujejo, mladi, ki si morajo izkušnje šele
pridobiti, in matere, ki se želijo vrniti na trg dela,
a ugotavljajo, da so njihove spretnosti in znanja
zastareli. Financiranje ESS je namenjeno tistim
ljudem, ki so bolj izpostavljeni brezposelnosti in
socialni izključenosti.

Milijarde €
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Vsi izdatki ESS v obdobju 2007–2013
Povprečje na prebivalca v €
600

Koliko ESS porabi na osebo ?
Boljšo predstavo o ciljih ﬁnanciranja ESS nam da primerjava
porabe sredstev na osebo v državah članicah. Na ta način
se „učinek velikosti“, zaradi katerega večje države dobijo več
sredstev, izniči, in se dobijo uporabnejše primerjave. Kot kaže
diagram, prejmejo nove države članice sorazmerno več sredstev iz sklada ESS, kar je v skladu z naravo „dohitevanja“ njihovih gospodarstev in potrebo po preusmeritvi njihovih trgov
dela na izzive globalnega gospodarstva. Tukaj se najbolje vidi
„kohezivna“ narava ESS: usmerjanje sredstev v države in regije, ki jih najbolj potrebujejo in zagotavljanje, da se celotna EU
premika skupaj naprej.
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Za več informacij glej:
http://ec.europa.eu/esf

Evropska komisija
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V milijonih ljudi

