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DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND PLUS OG
DEN EUROPÆISKE FOND FOR TILPASNING TIL
GLOBALISERINGEN
INVESTERINGER I MENNESKER
Et samhørigt, modstandsdygtigt og konkurrencedygtigt Europa i fremtiden kræver, at der investeres i dets borgere nu: i
deres uddannelse, færdigheder og beskæftigelsesegnethed samt i deres potentiale til at oprette virksomheder og deres
evne til innovation samt i deres sundhed og levevilkår i bredere forstand.
Investering i mennesker og opbygning af et mere retfærdigt og socialt Europa har fra starten været blandt den nuværende Kommissions vigtigste prioriteter. Denne ambition og forpligtelse førte til offentliggørelsen af den europæiske
søjle for sociale rettigheder, der har til formål at give EU’s borgere nye og solide sociale rettigheder.

EN NY OG FORBEDRET
EUROPÆISK SOCIALFOND
Den Europæiske Socialfond Plus vil udgøre EU’s vigtigste finansielle instrument, der skal styrke Europas sociale dimension ved at omsætte søjlen til praksis. Det er den ”nye og forbedrede” udgave af den eksisterende Europæiske Socialfond.
De finansielle midler vil blive tildelt de vigtigste politiske prioriteringer og efter borgernes behov:
Programmer og projekter under ESF+ skal fokusere på de udfordringer, der identificeres i forbindelse med
det europæiske semester set i lyset af den europæiske søjle for sociale rettigheder
Medlemsstater med et betydeligt antal unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, skal afsætte
mindst 10 % af ESF+-støtten til foranstaltninger i forbindelse med ungdomsarbejdsløshed og aktivering af
unge
Medlemsstaterne bør tildele mindst 25 % af ESF+-støtten til foranstaltninger, der fremmer social inklusion,
og som er målrettet dem, der har mest brug for den
Det vil blive sikret, at ESF+ i højere grad er i overensstemmelse med og supplerer andre fonde, der yder støtte til
borgerne, f.eks. Erasmus, Asyl- og Migrationsfonden, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og
reformstøtteprogrammet.

STRUKTUR OG BUDGET
Kommissionen foreslår et samlet budget på 101 MIA. EUR i løbende priser for perioden 2021–2027.
Den Europæiske Socialfond Plus er resultatet af sammenlægningen af den eksisterende Europæiske Socialfond, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI), Fonden for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og EU-sundhedsprogrammet. De forskellige komponenter vil blive opdelt som følger:
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Sammenlægningen af fondene skal:
skabe flere synergier og øget komplementaritet mellem eksisterende fonde
gøre den finansielle støtte mere fleksibel, så den kan imødegå økonomiske og sociale udfordringer
forenkle programmeringen og forvaltningen, hvilket vil reducere den administrative byrde for myndigheder og støttemodtagere

STYRKELSE AF DEN
EUROPÆISKE FOND FOR TILPASNING TIL
GLOBALISERINGEN
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et konkret udtryk for EU’s solidaritet med europæiske
arbejdstagere, der har mistet deres arbejde. Støtte fra Fonden for Tilpasning til Globaliseringen har til formål at forbedre
disse arbejdstageres færdigheder og beskæftigelsesegnethed.

STRUKTUR OG BUDGET
EGF vil fortsat være ét af de særlige instrumenter, der giver EU mulighed for at reagere på uforudsete begivenheder. Den indgår derfor ikke som en del af de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme. Kommissionen
foreslår et samlet budget på næsten 1,6 MIA. EUR i løbende priser for perioden 2021–2027.
I øjeblikket kan medlemsstaterne ansøge om støtte fra fonden, når tab af arbejdspladser skyldes forandringer i de
globale handelsmønstre eller konsekvenser af den finansielle og økonomiske krise. For at sikre, at Fonden for Tilpasning
til Globaliseringen fortsat er egnet til formålet med henblik på at imødegå nuværende og kommende ændringer på
arbejdsmarkedet samt økonomiske udfordringer, foreslår Kommissionen følgende forbedringer:
udvide det grundlag, på hvilket en medlemsstat kan ansøge om støtte fra fonden: f.eks. ikke kun, når arbejdstagere afskediges på grund af omstruktureringer, der udløses af forandringer i de globale handelsmønstre, men også
automatisering, digitalisering og overgangen til en lavemissionsøkonomi
sænke det antal afskedigede arbejdstagere, der giver mulighed for at indgive en ansøgning, fra 500 til 250 for
bedre at afspejle eksisterende virksomheders gennemsnitlige størrelse og den generelle tendens til færre meget
omfattende afskedigelsesrunder
tilpasningen af interventionssatsen til den højeste medfinansieringssats for ESF+ i den respektive, pågældende
medlemsstat vil tilskynde medlemsstaterne til at ansøge om støtte på den mest effektive måde
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