ES BUDŽETS
NĀKOTNEI
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
30 2018. gada maijs

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS PLUS UN
EIROPAS GLOBALIZĀCIJAS PIELĀGOŠANĀS FONDS
IEGULDĪJUMI CILVĒKOS
Lai Eiropa taptu noturīga, solidāra un konkurētspējīga nākotnē, tās cilvēkos jāiegulda tagad: jāiegulda viņu izglītībā
un apmācībā, prasmēs, veselībā, plašākā pasaules redzējumā, kā arī jāuzlabo viņu nodarbināmība un jāsekmē spējas
dibināt uzņēmumus un ieviest jauninājumus.
Ieguldījumi cilvēkos un taisnīgākas un sociālākas Eiropas veidošana ir bijusi viena no pašreizējās Komisijas galvenajām
prioritātēm jau no paša sākuma. Šīs mērķtiecības un apņemšanās rezultātā tika deklarēts Eiropas sociālo tiesību pīlārs,
kura mērķis ir iedibināt jaunas un stabilas sociālās tiesības ES pilsoņiem.

JAUNS UN MODERNIZĒTS
EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS
Eiropas Sociālais fonds Plus būs galvenais ES finanšu instruments, ar kuru sociālo tiesību pīlārs tiks īstenots praksē un
tiks stiprināta Eiropas sociālā dimensija. Tā būs jauna un uzlabota pašreizējā Eiropas Sociālā fonda versija.
Finanšu līdzekļi tiks atvēlēti galvenajām politiskajām prioritātēm un jautājumiem, par kuriem raizējas pilsoņi.
ESF+ programmās un projektos būs jākoncentrējas uz problēmām, kas saistībā ar Eiropas sociālo tiesību
pīlāru apzinātās Eiropas pusgadā.
Dalībvalstīm, kurās ir liels skaits jauniešu, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, vismaz 10 % no ESF+
finansējuma būs jāatvēl pasākumiem, kas veicina jauniešu nodarbinātību un aktivizēšanu.
Dalībvalstīm vismaz 25 % no ESF+ finansējuma būs jāatvēl pasākumiem, kas sekmē visatstumtāko
iedzīvotāju grupu sociālo iekļaušanu un viņu vajadzību apmierināšanu.
ESF+ būs labāk saskaņots un labāk papildinās citus fondus, kuri sniedz atbalstu cilvēkiem, piemēram, Erasmus,
Patvēruma un migrācijas fonds, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds un Reformu atbalsta programma.

STRUKTŪRA UN BUDŽETS
Komisija ierosina kopējo budžetu 2021.–2027. gada laikposmam pašreizējās cenās noteikt 101 MILJARDA EUR apmērā.
Eiropas Sociālais fonds Plus izveidots, apvienojot esošos fondus — Eiropas Sociālo fondu, Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvu (JNI), Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD), Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās
inovācijas programmu (EaSI) un ES Veselības programmu. Dažādo komponentu sadalījums:
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Fondu apvienošana:
radīs lielāku sinerģiju un esošie fondi papildinās cits citu,
dos iespēju elastīgāk izmantot finansiālo atbalstu, reaģējot uz ekonomiskajām un sociālajām problēmām,
vienkāršos plānošanu un pārvaldību, tādējādi samazinot administratīvo slogu iestādēm un finansējuma saņēmējiem.

SPĒCĪGĀKS
EIROPAS GLOBALIZĀCIJAS PIELĀGOŠANĀS FONDS
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) konkrēti pauž Eiropas Savienības solidarizēšanos ar Eiropas darba
ņēmējiem, kuri palikuši bez darba. Finansējuma no Globalizācijas pielāgošanās fonda mērķis ir uzlabot neaizsargātāko
darba ņēmēju prasmes un nodarbināmību.

STRUKTŪRA UN BUDŽETS
EGF aizvien būs viens no īpašajiem instrumentiem, ar kuru Savienībai būs iespēja reaģēt uz neparedzētiem apstākļiem.
Tāpēc tas nav iekļauts daudzgadu finanšu shēmas budžeta maksimālajā apjomā. Komisija ierosina kopējo budžetu
2021.–2027. gada laikposmam pašreizējās cenās noteikt gandrīz 1,6 MILJARDU EUR apmērā.
Patlaban dalībvalstis fonda palīdzību var lūgt tad, ja darbvietu zaudēšana bijusi saistīta ar pasaules tirdzniecības modeļu pārmaiņām vai ar finanšu vai ekonomikas krīzes sekām. Lai Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds arī turpmāk
atbilstu savam mērķim un reaģētu uz šodienas un rītdienas pārmaiņām darba tirgū un ekonomikas problēmām, Komisija ierosina šādus uzlabojumus:
paplašināt to iemeslu loku, kuru dēļ dalībvalsts var lūgt fonda palīdzību: piemēram, ne vien gadījumos, kad darba
ņēmēji zaudē darbu pasaules tirdzniecības modeļu pārmaiņu izraisītu pārstrukturēšanas pasākumu rezultātā, bet
arī automatizācijas vai digitalizācijas dēļ vai tādēļ, ka notiek pāreja uz mazoglekļa ekonomiku;
samazināt atlaisto darbinieku skaitu, kāds vajadzīgs, lai kvalificētos pieteikuma iesniegšanai (no 500 uz 250), jo
šāds skaits ir atbilstošāks mūsdienu uzņēmuma vidējam lielumam un vispārējai tendencei, ka samazinās ļoti liela
mēroga atlaišanas gadījumu skaits;
intervences likmes saskaņošana ar lielāko ESF+ līdzfinansējuma likmi attiecīgo dalībvalsti mudinās pieteikties
finansējumam visefektīvākajā veidā.
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