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EVROPSKI SOCIALNI SKLAD PLUS IN
EVROPSKI SKLAD ZA PRILAGODITEV GLOBALIZACIJI
VLAGANJE V LJUDI
Da bi bila Evropa v prihodnosti kohezivna, odporna in konkurenčna, moramo že danes vlagati v ljudi: v njihovo izobraževanje in usposabljanje, spretnosti, zaposljivost pa tudi v njihov potencial za ustanavljanje podjetij in inovacije ter v njihovo
zdravje in življenjske razmere na splošno.
Vlaganje v ljudi ter oblikovanje pravičnejše in bolj socialne Evrope sta že od samega začetka med glavnimi prednostnimi
nalogami sedanje Komisije. Ta ambicija in zaveza sta vodili v razglasitev evropskega stebra socialnih pravic, katerega
cilj je državljanom EU zagotoviti nove in trdne socialne pravice.

NOV IN BOLJŠI
EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
Evropski socialni sklad plus (ESS+) bo s konkretnim uresničevanjem evropskega stebra socialnih pravic glavni finančni
instrument EU za krepitev socialne razsežnosti Evrope. Gre za „novo in izboljšano“ različico obstoječega Evropskega
socialnega sklada.
Finančna sredstva bodo dodeljena za ključne politične prednostne naloge in vprašanja, ki so ključna za državljane:
programi in projekti ESS+ se bodo morali osredotočati na izzive, ki bodo z vidika evropskega stebra socialnih
pravic opredeljeni pri evropskem semestru;
države članice z velikim številom mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, bodo morale
vsaj 10 % sredstev ESS+ nameniti ukrepom v podporo zaposlovanju in aktiviranju mladih;
države članice bi morale vsaj 25 % sredstev ESS+ dodeliti ukrepom, ki spodbujajo socialno vključevanje in
so namenjeni tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.
Povečala se bosta usklajenost in dopolnjevanje ESS+ z drugimi skladi za podporo ljudem, kot so Erasmus, Sklad
za azil in migracije, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in program za podporo reformam.

STRUKTURA IN PRORAČUN
Komisija predlaga skupni proračun v višini 101 MILIJARDE evrov v tekočih cenah za obdobje 2021–2027.
Evropski socialni sklad plus je rezultat združitve obstoječega Evropskega socialnega sklada (ESS), pobude za zaposlovanje mladih, Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije
(EaSI) ter programa EU za zdravje. Različne komponente bodo razdeljene na naslednji način:
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Z združitvijo skladov:
se bo ustvarilo več sinergij in dopolnjevanja med obstoječimi skladi;
bo finančna podpora postala prožnejša za odzivanje na ekonomske in socialne izzive;
se bosta načrtovanje in upravljanje poenostavila, s čimer se bo zmanjšalo upravno breme za organe in upravičence.

MOČNEJŠI
EVROPSKI SKLAD ZA PRILAGODITEV GLOBALIZACIJI
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je konkreten izraz solidarnosti EU z evropskimi delavci, ki so izgubili
zaposlitev. Sredstva iz sklada so namenjena izboljšanju spretnosti in zaposljivosti teh delavcev.

STRUKTURA IN PRORAČUN
ESPG bo še naprej eden od posebnih instrumentov, ki Uniji omogočajo odzivanje na nepredvidene okoliščine. Zato zanj
ne veljajo proračunske zgornje meje večletnega finančnega okvira. Komisija predlaga skupni proračun v višini
skoraj 1,6 MILIJARDE evrov v tekočih cenah za obdobje 2021–2027.
Države članice lahko zdaj za pomoč iz sklada zaprosijo, kadar do izgub delovnih mest pride zaradi sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledic finančne ali gospodarske krize. Da bi Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
še naprej ustrezal svojemu namenu ter bi se odzival na zdajšnje in prihodnje spremembe na trgu dela in gospodarske
izzive, Komisija predlaga naslednje izboljšave:
razširiti razloge, zaradi katerih lahko države članice zaprosijo za pomoč iz sklada: na primer, da prestrukturiranj,
zaradi katerih delavci postanejo presežni, ne sprožijo zgolj spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, temveč
tudi avtomatizacija, digitalizacija ali prehod na nizkoogljično gospodarstvo;
znižati število odpuščenih delavcev, ki je potrebno, da se lahko zaprosi za pomoč, s 500 na 250, kar bolje odraža
povprečno velikost današnjih podjetij in splošni trend manjšega števila zelo obsežnih odpuščanj;
uskladiti stopnjo pomoči z najvišjo stopnjo sofinanciranja ESS+ v zadevni državi članici, kar bo države članice
spodbudilo, da za sredstva zaprosijo na najučinkovitejši način.
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