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EUROPEES SOCIAAL FONDS+ EN
EUROPEES FONDS VOOR AANPASSING AAN DE
GLOBALISERING
INVESTEREN IN MENSEN
Voor een samenhangend, veerkrachtig en concurrerend Europa in de toekomst moeten wij nu in de mensen van Europa
investeren: in hun onderwijs en opleiding, vaardigheden en inzetbaarheid, hun potentieel om een bedrijf op te richten en
te innoveren, alsook in hun gezondheid en levensomstandigheden in het algemeen.
Investeren in mensen en een eerlijker en socialer Europa bouwen, behoren sinds het prille begin tot de belangrijkste
prioriteiten van deze Commissie. Deze ambitie en verbintenis hebben geleid tot de afkondiging van de Europese pijler
van sociale rechten die tot doel heeft nieuwe en sterke sociale rechten voor de EU-burgers te verwezenlijken.

EEN NIEUW EN VERBETERD
EUROPEES SOCIAAL FONDS
Het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) zal het belangrijkste financiële instrument van de EU zijn om de sociale dimensie
van Europa te versterken door de pijler in de praktijk te brengen. Het is de “nieuwe en verbeterde” versie van het
bestaande Europees Sociaal Fonds.
De financiële middelen zullen worden bestemd voor de belangrijkste politieke prioriteiten en bezorgdheden van
de burgers:
ESF+-programma’s en -projecten zullen zich moeten richten op de uitdagingen die zijn vastgesteld in het
kader van het Europees Semester in het licht van de Europese pijler van sociale rechten
de lidstaten met een aanzienlijk aantal jongeren dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt,
zullen ten minste 10 % van de middelen uit het ESF+ moeten gebruiken voor maatregelen ter ondersteuning
van de jongerenwerkgelegenheid en de activering van jongeren
de lidstaten moeten ten minste 25 % van de middelen uit het ESF+ toewijzen aan maatregelen die de sociale
inclusie bevorderen en die gericht zijn op de meest hulpbehoevenden
 et ESF+ zal meer worden afgestemd op en complementair worden gemaakt met andere fondsen die steun
H
verlenen aan personen, zoals Erasmus, het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en het steunprogramma voor hervormingen.

STRUCTUUR EN BEGROTING
De Commissie stelt een totale begroting voor van 101 MILJARD EUR in lopende prijzen voor de periode 2021-2027.
Het Europees Sociaal Fonds+ is het resultaat van de samenvoeging van het bestaande Europees Sociaal Fonds, het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het Programma van
de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het EU-gezondheidsprogramma. De verschillende
onderdelen zullen als volgt worden uitgesplitst:
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Het samenvoegen van de fondsen zal:
meer synergie en complementariteit creëren tussen bestaande fondsen
financiële steun flexibeler maken om economische en sociale uitdagingen aan te pakken
de programmering en het beheer vereenvoudigen, wat de administratieve lasten voor autoriteiten en begunstigden
zal verminderen

EEN STERKER
EUROPEES FONDS VOOR AANPASSING AAN DE
GLOBALISERING
Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is een concrete uiting van de solidariteit van de EU met
Europese werknemers die hun baan hebben verloren. Financiering uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering is
erop gericht de vaardigheden en inzetbaarheid van deze werknemers te verbeteren.

STRUCTUUR EN BEGROTING
Het EFG zal een van de speciale instrumenten blijven die de Unie in staat stellen op onvoorziene omstandigheden te
reageren. Het bevindt zich daarom buiten de maxima van het meerjarig financieel kader. De Commissie stelt een
totale begroting voor van 1,6 MILJARD EUR in lopende prijzen voor de periode 2021 2027.
Momenteel kunnen de lidstaten hulp uit het Fonds aanvragen wanneer banenverlies is veroorzaakt door veranderingen in
de wereldhandelspatronen of door de gevolgen van de financiële en economische crisis. Om ervoor te zorgen dat het Fonds
voor aanpassing aan de globalisering geschikt blijft voor zijn doel om een antwoord te bieden op de veranderingen van de
economische en arbeidsmarktuitdagingen van vandaag en morgen, stelt de Commissie de volgende verbeteringen voor:
uitbreiding van de redenen waarom een lidstaat kan verzoeken om hulp uit het Fonds: bijvoorbeeld niet alleen wanneer werknemers worden ontslagen door herstructureringen die worden veroorzaakt door veranderingen in de wereldhandelspatronen, maar ook door automatisering, digitalisering of de overgang naar een koolstofarme economie
verlaging van het minimumaantal ontslagen werknemers om een aanvraag in te dienen van 500 naar 250 werknemers, wat een betere weerspiegeling is van de gemiddelde grootte van bedrijven vandaag en van de algemene
tendens van minder gedwongen ontslagen op zeer grote schaal
 e afstemming van het medefinancieringspercentage op het hoogste medefinancieringspercentage van het ESF+ in de
d
betrokken respectieve lidstaat zal de lidstaten aanmoedigen op de meest efficiënte manier financiering aan te vragen
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