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EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO PLUS JA
EUROOPAN GLOBALISAATIORAHASTO
INVESTOINTI IHMISIIN
Jotta Eurooppa olisi tulevaisuudessa yhtenäinen, kestävä ja kilpailukykyinen, nyt on investoitava ihmisiin – heidän
koulutukseensa, osaamiseensa, työllistettävyyteensä, potentiaaliinsa perustaa yrityksiä ja innovoida sekä heidän
terveyteensä ja elinoloihinsa yleisesti.
Investointi ihmisiin ja oikeudenmukaisemman ja sosiaalisemman Euroopan rakentaminen on ollut nykyisen komission
tärkeimpiä painopisteitä alusta lähtien. Tämä kunnianhimoinen tavoite ja sitoumus johti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julistuksen antamiseen. Pilarin avulla pyritään toteuttamaan uudet ja vakaat sosiaaliset oikeudet
EU:n kansalaisille.

UUSI JA TOIMIVAMPI
EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO
Euroopan sosiaalirahasto plus tulee olemaan Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen tärkein EU:n rahoitusväline, jolla toteutetaan pilaria käytännössä. Se on nykyisen Euroopan sosiaalirahaston ”uusi ja toimivampi versio”.
Rahoitusresurssit osoitetaan keskeisiin poliittisiin painopisteisiin ja kansalaisten huolenaiheisiin:
ESR+:n ohjelmissa ja hankkeissa on keskityttävä haasteisiin, joita on todettu talouspolitiikan eurooppalaisen
ohjausjakson ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteydessä
Jäsenvaltioiden, joissa on huomattavan paljon koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria, on kohdennettava vähintään 10 prosenttia ESR+:n rahoituksesta toimenpiteisiin, joilla tuetaan nuorisotyöllisyyttä
ja nuorten aktivointia
Jäsenvaltioiden olisi osoitettava vähintään 25 prosenttia ESR+:n rahoituksesta toimenpiteisiin, joilla edistetään sosiaalista osallisuutta ja keskitytään niihin, jotka ovat eniten avun tarpeessa
ESR+:sta tehdään johdonmukaisempi muiden ihmisiä suoraan tukevien rahastojen kanssa (mm. Erasmus,

turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, Euroopan globalisaatiorahasto ja uudistusten tukiohjelma) ja niitä
täydentävä.

RAKENNE JA TALOUSARVIO
Komissio ehdottaa kokonaismäärärahoiksi 101 MILJARDIA euroa käypinä hintoina kaudeksi 2021–2027.
Euroopan sosiaalirahasto plus on seurausta olemassa olevien Euroopan sosiaalirahaston, nuorisotyöllisyysaloitteen, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD), työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan unionin
ohjelman (EaSI) ja EU:n terveysalan toimintaohjelman yhdistämisestä. Rahoitus jakautuu eri osien kesken seuraavasti:
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Yhdistämällä rahastot:
luodaan lisää synergiaetuja nykyisten rahastojen välille ja parannetaan niiden keskinäistä täydentävyyttä
voidaan vastata joustavammin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin
yksinkertaistetaan ohjelmasuunnittelua ja hallinnointia, mikä vähentää viranomaisiin ja edunsaajiin kohdistuvaa
hallinnollista rasitusta.

VAHVEMPI
EUROOPAN GLOBALISAATIORAHASTO
Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on konkreettinen osoitus EU:n solidaarisuudesta työpaikkansa menettäneitä eurooppalaisia työntekijöitä kohtaan. Globalisaatiorahaston rahoituksella pyritään parantamaan näiden työntekijöiden
osaamista ja työllistettävyyttä.

RAKENNE JA TALOUSARVIO
EGR on jatkossakin yksi erityisvälineistä, joiden avulla unioni voi reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin. Tämän vuoksi
se toimii monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettujen määrärahojen enimmäismäärien ulkopuolella. Komissio
ehdottaa kokonaismäärärahoiksi lähes 1,6 MILJARDIA euroa käypinä hintoina kaudeksi 2021–2027.
Jäsenvaltiot voivat nykyisin hakea rahastolta apua, kun työpaikkojen menetykset johtuvat maailmankaupan muutoksista tai ovat rahoitus- tai talouskriisin seurausta. Jotta globalisaatiorahasto voisi edelleen tarkoituksenmukaisesti vastata
työmarkkinoiden nykyisiin ja tuleviin muutoksiin ja talouden haasteisiin, komissio ehdottaa seuraavia parannuksia:
L aajennetaan syitä, joiden perusteella jäsenvaltio voi hakea tukea rahastosta: tukea myönnetään paitsi maailmankaupan muutoksista johtuvien rakenneuudistusten vuoksi myös automaation, digitalisaation tai vähähiiliseen
talouteen siirtymisen vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille.
Alennetaan hakemuksen jättämisen edellytyksenä olevien työttömiksi jääneiden työntekijöiden määrä nykyisestä
500:sta 250:een. Näin otetaan paremmin huomioon nykypäivän yritysten keskimääräinen koko ja yleisenä suuntauksena oleva erittäin suurimittaisten työntekijävähennysten vähentyminen.
Tukiosuuden mukauttaminen ESR+:n korkeimpaan yhteisrahoitusosuuteen kussakin jäsenvaltiossa kannustaa
jäsenvaltioita hakemaan rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti.
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