Predlog uredbe o Evropskem socialnem skladu 2014–2020
Povzetek predloga Evropske komisije
ZA KAJ GRE

•

V Evropski uniji je danes skoraj 23 milijonov ljudi brezposelnih in približno 113 milijonov na
robu revščine, kjer jim grozi socialna izključenost. Socialne zadeve in zaposlitev so glavna
skrb evropskih državljanov.

•

Če naj se ljudje znova zaposlijo in izkopljejo iz revščine, je treba v EU dvigniti raven znanja in
spretnosti, povečati mobilnost delavcev ter izboljšati učinkovitost izobraževalnih sistemov in
politik zaposlovanja.

•

EU se mora na splošno učinkovito odzvati na finančno in gospodarsko krizo, demografske in
migracijske trende ter hitre tehnološke spremembe – vse to otežuje socialno kohezijo in
konkurenčnost.

•

Na podlagi predlagane uredbe bo Evropski socialni sklad (ESS) lahko še naprej spodbujal
zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje ter podpiral ukrepe proti socialni izključenosti in
revščini v obdobju 2014–2020.

PREDNOSTI PREDLOGA

•

Brezposelni (zlasti mladi in dolgotrajno brezposelni), ženske, ki se vračajo na trg dela, in
prikrajšane skupine bodo imeli več možnosti za izobraževanje, svetovanje in individualno
pomoč. Gre za milijone ljudi, saj je v ukrepe ESS vsako leto vključenih okoli 10 milijonov
evropskih državljanov.

•

Podjetja, neprofitne organizacije in javni organi bodo deležni podpore pri prilagajanju
tehnološkim spremembam, postopnem prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, spopadanju s
svetovno konkurenco in izvedbi reform.

•

Financiranje bo potekalo prek nacionalnih in regionalnih organov, pooblaščenih za izvajanje
evropskega socialnega sklada.

ZAKAJ UREJANJE NA RAVNI EU
•

Evropska unija je dolžna zmanjšati razlike med regijami v EU, in sicer glede razvitosti (BDP
na prebivalca), produktivnosti, zaposlenosti, stopnje izobrazbe in revščine. Prizadevati si
mora tudi za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020.

KAJ SE BO SPREMENILO
Cilji predlagane uredbe:

•

večja osredotočenost na omejeno število ciljev v skladu s strategijo Evropa 2020, in torej
učinkovitejše financiranje;

•

države EU bodo morale poskrbeti, da bo določen znesek vseh sredstev, ki jih prejmejo v
okviru kohezijske politike EU, zagotovil ESS. Tako bodo morale več pozornosti nameniti
zaposlovanju, izobraževanju in usposabljanju ter zmanjšanju revščine.

•

večji poudarek na zmanjšanju brezposelnosti med mladimi in podpori najbolj prikrajšanim
skupinam, kot so priseljenci in marginalizirane skupnosti: vsaj 20 % finančnih sredstev ESS
bo namenjenih ukrepom socialne vključenosti;

•

večja udeležba socialnih partnerjev in nevladnih organizacij pri črpanju sredstev ESS, zlasti v
manj razvitih regijah;

•

podpora posameznim ukrepom za uveljavljanje enakosti med moškimi in ženskami ter
odpravo diskriminacije;

•

dejavnejša vloga Evropske komisije pri spodbujanju transnacionalnega sodelovanja in
socialnih inovacij;

•

enostavnejša pravila financiranja ESS, zlasti poenostavitev postopkov za male upravičence;

•

poudarek na učinkovitosti upravljanja operativnih programov v okviru skupnih akcijskih
načrtov.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

•

O predlogu Evropske komisije bodo razpravljale vlade držav EU in Evropski parlament.
Predlog naj bi začel veljati leta 2013.
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