EUROPEISKA SOCIALFONDEN
Investering i människor 2007–2013
ESF – 8 %
ESF-finansiering i ett sammanhang

Strukturfonderna
totalt – 35 %

För närvarande har Europeiska unionen en årlig
budget på omkring 120 miljarder euro, vilket
motsvarar ca 1 % av medlemsstaternas samlade BNP. Av denna årliga budget utgör strukturfonderna – som omfattar Europeiska socialfonden,
Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Sammanhållningsfonden omkring en tredjedel.

ERUF och Sammanhållningsfonden – 27 %

Övriga EU-utgifter
65 %

Enbart ESF utgör nära 10 % av den totala EUbudgeten. Under perioden 2007–2013 kommer
ESF att använda mer än 75 miljarder euro för att
skapa ﬂer och bättre arbetstillfällen i Europa.

EU:s budget 2007–2013

Vilka mål har ESF ?

Regional konkurrenskraft
31 %

Det relativa välståndet i ett land eller i en region – mätt i
BNP per capita – avgör om landet eller regionen faller under
konvergensmålet eller målet för regional konkurrenskraft.
ESF-bidraget är högre för konvergensregioner med en medﬁnansiering på upp till 80 %.

ESF

Konvergens ESF
69 %

Övriga
EU-utgifter

ERDF och Sammanhållningsfonden

EU:s budget 2007–2013

Konvergensmålets resurser ska främja skapandet av arbetstillfällen och sysselsättningsmöjligheter och därmed bidra
till att välståndet och sysselsättningen i en region närmar
sig EU-genomsnittet.
Resurserna inom målet regional konkurrenskraft ska ge
länder och regioner den arbetskraft och de arbetsmarknader de behöver för att kunna bygga upp framgångsrika,
konkurrenskraftiga ekonomier som kan konkurrera globalt.

Vad stöder ESF ?
För att uppnå målen stöder ESF projekt och
program inom sex speciﬁka områden som
är av betydelse för att skapa arbetstillfällen
och hjälpa arbetstagare att besätta dem. Ett
projekt inom kategorin ”förbättrad social
integration för mindre gynnade personer”
kan till exempel vara direkt inriktat på utbildningsbehoven hos invandrarkvinnor, medan ett annat projekt inom kategorin ”ökad
anpassningsförmåga hos arbetstagare,
företag och entreprenörer” kan uppmuntra
arbetsdelning inom företag.

Mobilisering för reformer inom sysselsättning
och social integration – 1 %
Ökat humankapital
34 %

Förstärkning av nationella, regionala och
lokala institutioner – 3 %

Den andel av stödet som anges för olika
områden kan, beroende på prioriteringar,
variera mellan regioner och länder, även om
konvergensregioner vanligen lägger tonvikten på ”ökat humankapital”.

För mer information se: http://ec.europa.eu/esf

Förbättrad social integration
för mindre gynnade personer
14 %
Ökad anpassningsförmåga hos
arbetstagare, företag och
entreprenörer – 18 %

Förbättrat tillträde till
arbetsmarknaden och
ökad varaktighet – 30 %
ESF 2007–2013
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Vart går stödet från ESF ?
Hur stor andel av ESF:s budget
som går till varje medlemsstat
beror på ﬂera olika faktorer. Större
medlemsstater med en större
befolkning får mer stöd.
Mindre välbeställda medlemsstater får också förhållandevis mer
stöd, liksom de med högre arbetslöshet. Inom varje medlemsstat
kan mer stöd ges till regioner som
omfattas av konvergensmålet.

Även om alla kan drabbas av arbetslöshet är
vissa grupper mer utsatta än andra. Av många
olika orsaker kan det vara svårare för vissa
människor att få ett arbete och behålla det.
Det gäller till exempel äldre arbetstagare vars
långa erfarenhet underskattas, de unga som
ännu saknar erfarenhet och mödrar som vill
komma tillbaka till arbetsmarknaden men
upptäcker att deras färdigheter är föråldrade.
Stödet från ESF är inriktat på de människor i
samhället som är mer utsatta för arbetslöshet
och socialt utanförskap.

Miljarder euro
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ESF-utgifter totalt 2007–2013
Genomsnitt per invånare i euro
600

Hur mycket lägger ESF ut per person ?
Genom att jämföra stödet per invånare i medlemsstaterna får
man en bättre uppfattning om ESF-ﬁnansieringens inriktning.
På så sätt försvinner storlekseﬀekten som innebär att större
länder får mer stöd och det går att göra bättre jämförelser.
Som diagrammet visar får de nya medlemsstaterna förhållandevis mer stöd från ESF, vilket ligger i linje med det faktum att
deras ekonomier ska ”hinna ifatt” samt att de behöver omorientera sina arbetsmarknader inför den globala ekonomins utmaningar. Det är i detta sammanhang som man tydligast ser den
sammanhållande karaktären hos ESF – stödet går till de länder
och regioner där det behövs bäst och på så sätt ser man till att
hela EU går framåt tillsammans.
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För mer information se:
http://ec.europa.eu/esf

Europeiska kommissionen
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Vem har nytta av ESF ?

i miljoner människor

