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EUROOPA SOTSIAALFONDD+ JA
GLOBALISEERUMISEGA KOHANEMISE EUROOPA FOND
INVESTEERIMINE INIMESTESSE
Selleks et muuta tuleviku-Euroopa ühtsemaks, vastupanuvõimeliseks ja konkurentsivõimelisemaks tuleb juba praegu
investeerida inimestesse: nende haridusse, koolitusse, oskustesse, tööalasesse konkurentsivõimesse, samuti nende potentsiaali luua ettevõtteid, nende innovatsioonivõimesse ja tervisesse ning parematesse elutingimustesse.
Inimestesse investeerimine ning õiglasema ja sotsiaalsema Euroopa ülesehitamine on algusest peale olnud üks praeguse
komisjoni peamisi prioriteete. Kõnealuse ambitsiooni ja pühendumise tulemusena on kuulutatud välja Euroopa sotsiaalõiguste sammas, mille eesmärk on viia Euroopa kodanike jaoks ellu uute ja tugevate sotsiaalõigustega seotud eesmärgid.

UUS JA TÄIUSTATUD
EUROOPA SOTSIAALFOND
Euroopa Sotsiaalfond+ on ELi peamine rahastamisvahend, millega sotsiaalõiguste samba rakendamise kaudu tugevdatakse Euroopa sotsiaalset mõõdet. See on olemasoleva Euroopa Sotsiaalfondi uus ja täiustatud versioon.
Rahalisi vahendeid eraldatakse peamiste poliitiliste prioriteetide ja kodanikele muret tekitavate valdkondade jaoks:
ESF+ programmid ja projektid peavad keskenduma probleemidele, mis on tuvastatud Euroopa poolaasta
raames ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast silmas pidades.
Liikmesriigid, kus suur hulk noori ei osale tööhõives, hariduses ega koolituses, peavad suunama vähemalt
10% ESF+ vahenditest selliste meetmete rahastamisse, mis toetavad noorte tööhõivet ja muudavad noori
aktiivsemaks.
Liikmesriigid peaksid eraldama vähemalt 25% ESF+ rahalistest vahenditest meetmetele, millega edendatakse sotsiaalset kaasatust ja mis on suunatud nendele, kes seda kõige rohkem vajavad.
ESF+ puhul suurendatakse sidusust ja täiendavust muude toetusi pakkuvate fondidega, nagu Erasmus, Varjupaiga- ja Rändefond ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond.

STRUKTUUR JA EELARVE
Komisjon teeb ettepaneku kehtestada ajavahemiku 2021–2027 kogueelarveks 101 miljardit eurot
jooksevhindades
Euroopa Sotsiaalfond+ on järgmise viie olemasoleva fondi ühendamise: Euroopa Sotsiaalfond, noorte tööhõive algatus,
Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD), Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni
programm (EaSI) ning ELi terviseprogramm. Eri komponendid jaotatakse järgmiselt:
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Fondide ühendamine aitab:
luua rohkem sünergiat ja vastastikust täiendavust olemasolevate fondide vahel
muuta rahalise toetuse andmine paindlikumaks, et reageerida majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele
lihtsustada programmitööd ja haldamist, et vähendada toetusesaajate ja asutuste halduskoormust.

TUGEVAM
GLOBALISEERUMISEGA KOHANEMISE EUROOPA FOND
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on konkreetne viis väljendada ELi solidaarsust Euroopa töötajatega, kes on kaotanud oma töökoha. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetuse eesmärk on parandada
kõnealuste töötajate oskusi ja tööalast konkurentsivõimet.

STRUKTUUR JA EELARVE
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond jääb üheks erivahendiks, mis võimaldab liidul reageerida ettenägematutele
asjaoludele. Seepärast jääb see väljapoole mitmeaastase finantsraamistiku eelarvelisi ülemmäärasid. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada ajavahemiku 2021–2027 kogueelarveks peaaegu 1,6 miljardit eurot jooksevhindades.
Praegu võivad liikmesriigid taotleda toetust EGFist, kui töökohtade kadu on tingitud maailmakaubanduse struktuurimuutustest või finants- või majanduskriisist. Selle tagamiseks, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond oleks
eesmärgipärane ja reageeriks nii tänastele kui ka homsetele tööturu muudatustele ja majanduslikele probleemidele,
teeb komisjon ettepaneku järgmisteks parandusteks:
Laiendada põhjusi, miks liikmesriik võib taotleda fondist toetust: näiteks mitte ainult siis, kui töötajad on koondatud maailmakaubanduse struktuurimuutuste tõttu, vaid ka automatiseerimise, digiteerimise või vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale majandusele ülemineku tõttu.
 ähendada toetuse taotlemiseks vajalike koondatud töötajate arvu 500-lt töötajalt 250-le, kajastades nii paremiV
ni tänapäeva ettevõtete keskmist suurust ja üldine suundumust, mille kohaselt on masskoondamisi vähe.
Sekkumismäära vastavusseviimine kõrgeima ESF+ kaasrahastamismääraga asjaomases liikmesriigis julgustab
liikmesriike taotlema toetust kõige tõhusamal viisil.
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