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EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND PLUS &
EURÓPSKY FOND NA PRISPÔSOBENIE SA GLOBALIZÁCII
INVESTÍCIE DO ĽUDÍ
Ak chceme zaistiť súdržnú, odolnú a konkurencieschopnú Európu v budúcnosti, musíme teraz investovať do jej ľudí: do
ich vzdelávania a odbornej prípravy, zručností, zamestnateľnosti, ako aj do ich potenciálu zakladať podniky a inovovať,
ako aj do ich zdravia a širších životných podmienok.
Investovanie do ľudí a budovanie spravodlivejšej a sociálnejšej Európy bolo jednou z hlavných priorít súčasnej Komisie
od úplného začiatku. Tento cieľ a záväzok viedol k vyhláseniu Európskeho piliera sociálnych práv, ktorého cieľom je
zabezpečiť pre občanov EÚ nové a silné sociálne práva.

NOVÝ A VYLEPŠENÝ
EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
Európsky sociálny fond plus bude hlavným finančným nástrojom EÚ na posilnenie sociálneho rozmeru Európy tým, že sa
ním pilier zavedie do praxe. Je „novou a vylepšenou“ verziou existujúceho Európskeho sociálneho fondu.
Finančné prostriedky sa budú prideľovať na kľúčové politické priority a obavy občanov:
programy a projekty v rámci ESF+ sa budú musieť sústreďovať na výzvy, ktoré sa identifikovali v rámci
e urópskeho semestra a so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv,
členské štáty, v ktorých žije značný počet mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani v procese vzdelávania
alebo odbornej prípravy, budú musieť vyčleniť aspoň 10 % finančných prostriedkov z ESF+ na opatrenia na
podporu zamestnanosti mladých ľudí a aktiváciu mladých ľudí,
členské štáty by mali vyčleniť aspoň 25 % finančných prostriedkov z ESF+ na opatrenia zamerané na
p odporu sociálneho začlenenia a na tých, ktorí to najviac potrebujú.
ESF+ bude súdržnejší s ostatnými fondmi, ktoré poskytujú podporu pre ľudí, ako je napríklad program Erasmus,
Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a program na podporu
reforiem, a bude ich lepšie dopĺňať

ŠTRUKTÚRA A ROZPOČET
Komisia navrhuje rozpočet v celkovej výške 101 MILIÁRD EUR v bežných cenách na obdobie rokov 2021 – 2027.
Európsky sociálny fond plus vznikol zlúčením existujúceho Európskeho sociálneho fondu, iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), programu EÚ pre
zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) a programu EÚ v oblasti zdravia. Jednotlivé zložky sa rozdelia takto:
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Zlúčením fondov sa dosiahne:
väčšia súčinnosť a komplementarita medzi existujúcimi fondmi
pružnejšia finančná podpora s cieľom reagovať na hospodárske a sociálne výzvy
zjednodušené programovanie a riadenie, čím sa zníži administratívna záťaž pre orgány a prijímateľov

SILNEJŠÍ
EURÓPSKY FOND NA PRISPÔSOBENIE SA GLOBALIZÁCII
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je konkrétnym prejavom solidarity EÚ s tými pracovníkmi, ktorí
prišli o zamestnanie. Finančné prostriedky z Fondu na prispôsobenie sa globalizácii sú určené na zlepšenie zručností a
zamestnateľnosti takýchto pracovníkov.

ŠTRUKTÚRA A ROZPOČET
EGF bude aj naďalej jedným z osobitných nástrojov, ktoré Únii umožnia, aby mohla reagovať na nepredvídané okolnosti.
Preto nie je súčasťou rozpočtových stropov viacročného finančného rámca. Komisia navrhuje rozpočet v celkovej
výške takmer 1,6 MILIARDY EUR v bežných cenách na obdobie 2021 – 2027.
V súčasnosti môžu členské štáty žiadať o pomoc z fondu, ak sú straty pracovných miest spôsobené zmenami v štruktúre
svetového obchodu alebo sú dôsledkom finančnej alebo hospodárskej krízy. S cieľom zabezpečiť, aby Fond na prispôsobenie sa globalizácii aj naďalej zodpovedal svojmu účelu reagovať na súčasné a budúce zmeny na pracovnom trhu a
na hospodárske výzvy, Komisia navrhuje tieto zlepšenia:
rozšírenie škály dôvodov, na základe ktorých môže členský štát požiadať o pomoc z fondu: napríklad nielen vtedy,
keď sú pracovníci prepustení v dôsledku reštrukturalizačných udalostí vyvolaných zmenami v štruktúre svetového
obchodu, ale aj v dôsledku automatizácie, digitalizácie alebo prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
zníženie počtu prepustených pracovníkov, ktorý je potrebný na podanie žiadosti o pomoc, z 500 na 250, čo lepšie
odzrkadľuje priemernú veľkosť dnešných podnikov a všeobecný trend, v rámci ktorého dochádza k menšiemu
počtu veľmi rozsiahlych prepúšťaní
zosúladenie miery intervencie s najvyššou mierou spolufinancovania z ESF+ v dotknutom členskom štáte povzbudí
členské štáty, aby žiadali o finančné prostriedky čo najefektívnejšie
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