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EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Evropský sociální fond (ESF) byl zřízen Římskou smlouvou s cílem zvýšit mobilitu
pracovníků a zlepšit jejich pracovní příležitosti na společném trhu. Jeho úkoly a pravidla
fungování byly následně revidovány, aby odrážely vývoj v hospodářské situaci a stavu
zaměstnanosti v členských státech a také vývoj politických priorit stanovených na úrovni EU.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 162 až 164, články 174, 175, 177 a 178 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je nyní přijetí obecných pravidel vztahujících se na
strukturální fondy předmětem řádného legislativního postupu.

CÍLE

Podle nařízení (ES) č. 1081/2006 má Evropský sociální fond vytvářet větší množství pracovních
příležitostí, posilovat sociální začlenění, bojovat proti chudobě, podporovat vzdělávání,
dovednosti a celoživotní učení a rozvíjet aktivní a udržitelné politiky začlenění.
V souladu s prioritami ESF je cílem fondu:
— podporovat vysokou míru zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, zlepšovat přístup na trh

práce, podporovat územní a profesní mobilitu pracovníků a usnadňovat jejich přizpůsobení
se změnám v průmyslu;

— podporovat vysokou úroveň vzdělávání a odborné přípravy pro všechny a podporovat
přechod mladých lidí z oblasti vzdělávání do zaměstnání;

— bojovat proti chudobě, posilovat sociální začlenění a podporovat rovnost mezi pohlavími,
zákaz diskriminace a rovné příležitosti.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Předchozí programová období
Evropský sociální fond byl prvním strukturálním fondem. Během přechodného období (do
roku 1970) hradil členským státům 50 % výdajů na odbornou přípravu a na příspěvky na
znovuusídlení pro pracovníky, kterých se dotkla hospodářská restrukturalizace. Během tohoto
období pomohl celkem více než dvěma milionům osob. V roce 1971 byl rozhodnutím Rady
podstatně navýšen objem prostředků fondu a změněn systém jeho fungování, kdy byl systém
zpětného proplácení nahrazen novými pravidly, podle kterých musely členské státy své žádosti
o pomoc podávat předem. Další reforma (v souladu s rozhodnutím Rady č. 83/516/EHS ze
dne 17. října 1983), která proběhla v roce 1983, vyústila ve větší zacílení operací fondu, které
měly být napříště zaměřeny hlavně na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí a na nejpotřebnější
regiony. Jednotný evropský akt (1986) do Smlouvy o ES začlenil úkol dosáhnout v rámci
Společenství hospodářské a sociální soudržnosti, čímž připravil podmínky pro komplexní
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reformu (v souladu s nařízeními ze dne 24. června a 19. prosince 1988), jejímž cílem bylo
zejména zavést koordinovaný přístup k plánování programů a fungování strukturálních fondů.
Maastrichtská smlouva rozšířila rozsah podpory ESF tak, aby zahrnovala i „přizpůsobování se
změnám v průmyslu a ve výrobních systémech“, jak se uvádí v článku 146. Pro následující
programové období 1994–1999 byl objem finančních prostředků vyčleněných na hospodářskou
a sociální soudržnost zdvojnásoben (141 miliard ECU). Na základě několika pilotních projektů,
které byly realizovány v rámci předchozího programového období, byly iniciativy Společenství
pro období 1994–1999 potvrzeny a byl jim přidělen významnější rozpočet (9 % z celkového
objemu prostředků strukturálních fondů). ESF spolufinancoval dva programy, jejichž cílem
byla podpora inovačních nadnárodních projektů: program „Adapt“, který byl zaměřen na
pomoc zaměstnavatelům a pracovníkům, aby mohli předjímat změny v průmyslu a vyrovnávat
se s jejich důsledky, a program „Employment“, jehož čtyři složky podporovaly začleňování
zranitelných skupin na trhu práce.
V rámci Agendy 2000 byl v programovém období 2000–2006 celkový rámec strukturálních
fondů zjednodušen. Evropskému sociálnímu fondu, na který je nyní vyčleněno 60 miliard EUR,
byla svěřena dvojí odpovědnost, a to za přispívání k politice soudržnosti a za provádění evropské
strategie zaměstnanosti (5.10.3); v souladu s tím byla upravena i jeho oblast působnosti.
Iniciativa Společenství EQUAL zaměřená na podporu inovativních nadnárodních projektů se
soustřeďuje na boj proti diskriminaci a znevýhodnění na trhu práce. V programovém období
2000–2006 byla jedinou iniciativou spolufinancovanou z prostředků ESF.
V programovém období 2007–2013 zůstaly zachovány pouze tři strukturální fondy: ESF,
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti. Tyto fondy měly
společně dosahovat cíle konvergence (na který připadá 81 % zdrojů), cíle regionální
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (na něž připadá 16 % zdrojů pro nekonvergenční
regiony) a cíle evropské územní spolupráce na podporu harmonického rozvoje celé EU (2,5 %
zdrojů).
Prostředky ze strukturálních fondů jsou rozdělovány mezi členské státy na základě vzorce,
který zohledňuje počet obyvatel (a hustotu obyvatelstva), regionální prosperitu, nezaměstnanost
a úrovně vzdělanosti; Členské státy o něm vyjednávají ve stejné době, kdy schvalují víceletý
finanční rámec (VFR) na dané období. Jedním z hlavních rysů strukturálních fondů je zásada
adicionality, podle níž členské státy nesmí použít prostředky ze strukturálních fondů jako
náhradu za vnitrostátní výdaje na činnosti, které se již rozhodly i tak uskutečnit.
V programovém období 2007–2013 měl ESF spolu s ostatními finančními nástroji evropské
politiky soudržnosti klíčový význam pro evropský akční plán obnovy, který přijala Evropská
rada v prosinci 2008, a pro koordinovaný plán evropské hospodářské obnovy, který představila
Komise v listopadu téhož roku.
B. Současné programové období (2014–2020)
1. Pět strukturálních fondů řízených společnými pravidly
Všech pět strukturálních a investičních fondů na programové období 2014–2020, tedy Evropský
fond pro regionální rozvoj (EFRR), ESF, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), se nyní řídí souborem
společných pravidel. Konkrétní nařízení týkající se jednotlivých fondů kromě toho určují jejich
oblast působnosti a další podrobnosti. Nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
stanoví společné zásady, pravidla a normy pro provádění všech pěti evropských strukturálních
a investičních fondů. Nařízení (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 stanoví úlohu

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.3.pdf
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Evropského sociálního fondu (ESF), včetně rozsahu jeho podpory, zvláštní ustanovení a druhy
výdajů způsobilých pro poskytnutí pomoci.
2. Evropský sociální fond a iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Úloha ESF byla na období 2014–2020 posílena zavedením právně závazného minimálního
podílu ve výši 23,1 % celkového financování soudržnosti. ESF s celkovou přidělenou částkou
74 miliard EUR (ve srovnání s plánovanou částkou 75 miliard EUR na období 2007–2013)
spolufinancuje národní nebo regionální operační programy, které trvají po celé sedmileté období
víceletého finančního rámce a které jsou navrhovány členskými státy a schvalovány na základě
rozhodnutí Komise.
V prosinci 2013 bylo přijato nové nařízení o ESF na programové období 2014–2020. Fond se
zaměří na následující čtyři tematické cíle:
— podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil;

— podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci;

— investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností
a do celoživotního učení;

— posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání
k účinné veřejné správě.

ESF tedy poskytuje výhody osobám, včetně mladých lidí, žen a osob ze znevýhodněných skupin,
s cílem podpořit sociální začlenění. ESF podporuje i pracovníky, podniky a podnikatele. ESF
také pomáhá členským státům zlepšovat kvalitu jejich veřejné správy a správy věcí veřejných.
Stávající nařízení o ESF zahrnuje Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI),
která je financována ze tří zdrojů: Vnitrostátní příspěvky do ESF (3,2 miliardy EUR), konkrétní
rozpočet EU (3,2 miliardy EUR) a vnitrostátní spolufinancování části ESF. Podporuje mladé lidi,
kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) v regionech,
kde je míra nezaměstnanosti mladých lidí vyšší než 25 %. V únoru 2015 Komise navrhla změnu
nařízení o ESF s cílem zvýšit míru předběžného financování YEI, které by bylo uhrazeno po
přijetí operačních programů v rámci rozpočtových prostředků na rok 2015 ve výši od 1–1,5 %
do 30 % a umožnilo urychlit provádění této iniciativy v členských státech.
V průběhu oslav 60. výročí založení Fondu (na počátku roku 2017) Evropská komise uvedla,
že jen za pouhé období let 2007–2013 umožnil téměř 10 milionům Evropanů nalézt práci.
Komisařka Marianne Thyssen nazvala ESF „60 lety úspěchů“ a zdůraznila, že tento fond
představuje přímou investici do lidí. Při této příležitosti bylo rovněž zahájeno období reflexe
o unijním financování lidského kapitálu po roce 2020.
3. Nástroje pro začleňování na trh práce doplňující ESF
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen jako nástroj politiky
konkurenceschopnosti, nikoli soudržnosti, spadající do víceletého finančního rámce na období
2007–2013, aby podporoval pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku velkých změn ve
struktuře světového obchodu způsobených globalizací. Zatímco EFG reaguje na specifické
mimořádné situace, jako je hromadné propouštění v důsledku globalizace, a to formou časově
omezené podpory, ESF podporuje víceleté programy zaměřené na dosažení dlouhodobých
strukturálních cílů v oblasti zachování zaměstnanosti nebo opětovného začleňování pracovníků
na trh práce.
S ohledem na krizi bylo nařízení o EFG (nařízení (ES) č. 1927/2006) dočasně pozměněno
do konce roku 2011 s cílem vypořádat se s propouštěním vyvolaným krizí a byla stanovena
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míra spolufinancování ve výši od 50 do 65 %. V prosinci 2013 Parlament a Rada přijaly nové
nařízení o EFG na období 2014–2020 (nařízení (EU) č. 1309/2013) s rozpočtem až 150 milionů
EUR. Kromě propouštění, k němuž vedly strukturální změny vyvolané globalizací, zahrnuje
propouštění z důvodu globální finanční a hospodářské krize.
Nový program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) zahrnul předcházející program
Progress jako jednu ze svých tří os. Cílem programu, který má rozpočet 550 milionů EUR,
je podporovat vysokou kvalitu a udržitelnost zaměstnanosti, zaručit odpovídající a důstojnou
sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vliv Parlamentu v souvislosti s ESF se v průběhu let zvyšoval. Zatímco v souladu
s Maastrichtskou smlouvou musel vyslovit svůj souhlas s obecnými ustanoveními, jimiž se řídí
fungování fondů, podle Amsterodamské smlouvy podléhá přijímání prováděcích pravidel pro
ESF postupu spolurozhodování. Parlament považuje ESF za nejdůležitější nástroj EU v boji
proti nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu se vždy zasazoval o to, aby bylo fungování fondu
účinné, a požadoval zjednodušení právních předpisů a postupů, neboť by mohlo zvýšit účinnost
a kvalitu pomoci poskytované z ESF.
Jako spolutvůrce nařízení o ESF na programové období 2007-2013 doplnil Parlament návrh
Komise řadou pozměňovacích návrhů, které pomohly přetvořit koncepci fondu a učinit z něj
hlavní nástroj zaměřený na snadnější provádění evropské strategie zaměstnanosti. Parlament
pozměnil znění návrhu nařízení tak, aby bylo možné do pomoci poskytované z ESF zahrnout
úsilí v boji proti nerovnému postavení mužů a žen, diskriminaci a sociálnímu vyloučení
zaměřené na usnadnění přístupu zranitelných skupin obyvatel k zaměstnání.
Parlament podpořil návrh Komise o zapojení ESF do řešení hospodářské krize a schválil
příslušné právní předpisy, jejichž cílem je urychlit přístup k prostředkům fondu. Parlament ve
svém usnesení ze dne 7. října 2010 vyzval, aby bylo posíleno postavení ESF coby hlavní hnací
síly při provádění cílů strategie Evropa 2020, např. skrze větší flexibilitu a jednodušší kontroly
a postupy.
Díky Parlamentu se bude ESF ve stávajícím programovém období 2014–2020 podílet ve výši
23,1 % na celkovém financování soudržnosti EU a 20 % z prostředků přidělených každému
členskému státu z ESF bude muset být vynaloženo na sociální začlenění. Parlament rovněž
trval na tom, aby EFG byl zpřístupněn novým kategoriím příjemců, jako jsou osoby samostatně
výdělečně činné.
S ohledem na nedávný příchod četných uprchlíků konstatoval Parlament ve svém usnesení ze
dne 5. července 2016, že profesní začleňování je dobrým odrazovým můstkem pro začlenění
do společnosti, zdůraznil, že prostředky z ESF je možné využít také na opatření zaměřená na
usnadnění začleňování těchto osob na evropské na trhy práce, a vyzval k tomu, aby byla Fondu
přisuzována větší důležitost.
Stefan Schulz
06/2017
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