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EUROOPA SOTSIAALFOND

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) loodi Rooma lepinguga, et soodustada töötajate liikuvust
ja tööhõivevõimalusi ühisturul. Sotsiaalfondi ülesandeid ja toimimisreegleid on hiljem
muudetud, et võtta arvesse muutusi liikmesriikide majanduses ja tööhõives ning ELi tasandil
määratud poliitiliste prioriteetide muutumist.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 162–164, 174, 175, 177 ja 178.
Alates Lissaboni lepingu jõustumisest kohaldatakse struktuurifondide üldeeskirjade
vastuvõtmisel seadusandlikku tavamenetlust.

EESMÄRGID

Vastavalt määrusele (EL) nr 1304/2013 on ESFi eesmärk parandada tööhõivevõimalusi,
suurendada sotsiaalset kaasatust, võidelda vaesuse vastu, edendada haridust, oskusi ja elukestvat
õpet ning arendada aktiivset, ulatuslikku ja püsivat kaasamise poliitikat.
Vastavalt oma prioriteetidele püüab Euroopa Sotsiaalfond teha järgmist:
— soodustada tööhõive ja töökvaliteedi kõrget taset, parandada juurdepääsu tööturule, toetada

töötajate geograafilist ja tööalast liikuvust ning aidata neil kohaneda tootmissüsteemide
muudatustega;

— soodustada kõrgetasemelise hariduse ja koolituse andmist kõigile ning toetada noorte
üleminekut õpingutest tööle;

— võidelda vaesusega, suurendada sotsiaalset kaasatust ning edendada soolist
võrdõiguslikkust, mittediskrimineerimist ja võrdseid võimalusi.

SAAVUTUSED

A. Eelmised programmiperioodid
Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on esimene struktuurifond. Üleminekuperioodil (kuni aastani 1970)
hüvitas fond liikmesriikidele 50% ulatuses nende töötajate kutseõppe ja ümberasumistoetuste
kulud, keda mõjutas majanduse ümberstruktureerimine. Kokku abistati sel perioodil rohkem
kui kaht miljonit inimest. 1971. aastal suurendati nõukogu otsusega oluliselt fondi vahendeid
ja muudeti süsteemi – tagasiulatuv rahastamine asendati uute reeglitega, millega nähti ette,
et liikmesriigid peavad abitaotlused eelnevalt esitama. Uue reformiga 1983. aastal (nõukogu
17. oktoobri 1983. aasta otsus 83/516/EMÜ) keskendati fondi tegevus peamiselt noorte
töötuse vastu võitlemisele ja kõige enam abi vajavatele piirkondadele. Ühtse Euroopa aktiga
(1986) lisati EÜ asutamislepingusse ühenduse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse
eesmärk ja sellega loodi alus põhjalikuks reformiks (24. juuni ja 19. detsembri 1988. aasta
määrused), mille põhieesmärk oli koordineeritud lähenemisviisi rakendamine struktuurifondide
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programmide koostamise ja tegevuse suhtes. Maastrichti lepinguga laiendati ESFi kaudu
antava toetuse ulatust, nagu on kirjeldatud artiklis 146, et hõlmata „kohanemist tööstuse
muudatuste ja tootmissüsteemide muutumisega“. Järgneval programmiperioodil, aastatel 1994–
1999, kahekordistati majanduslikuks ja sotsiaalseks ühtekuuluvuseks eraldatavaid vahendeid
(141 miljardit eküüd). Arvestades mitmeid eelmise programmiperioodi katseprojektidest saadud
kogemusi, kinnitati ühenduse algatused ajavahemikuks 1994–1999 ning nende jaoks määrati
suurem eelarve (9% fondi koguvahenditest). ESF kaasrahastas kahte programmi, mille eesmärk
oli uuenduslike riikidevaheliste projektide toetamine: programmi Adapt, mis oli mõeldud
tööandjate ja töötajate abistamiseks tööstuslikeks muutusteks valmistumisel ja nende mõjudega
toimetulemisel, ning programmi Employment, mille nelja osaga edendati toimetulekuraskustega
elanikerühmade tööturule integreerimist.
Agenda 2000 raames lihtsustati struktuurifondide üldist raamistikku programmiperioodiks
2000–2006. Euroopa Sotsiaalfondile anti nüüd volitused 60 miljardi euro eraldamiseks ja talle
pandi kahekordne vastutus – nii ühtekuuluvuspoliitikale kui ka Euroopa tööhõivestrateegia
((5.10.3) rakendamisele kaasaaitamise eest ning fondi sekkumise ulatus kujundati sellele
vastavalt ümber: Ühenduse algatusprogrammi EQUAL keskmes oli nende uuenduslike
riikidevaheliste projektide toetamine, mille eesmärk oli võidelda diskrimineerimise vastu
tööturul. See oli ainus programm, mida Euroopa Sotsiaalfond (ESF) programmiperioodil 2000–
2006 kaasrahastas.
Programmiperioodiks 2007–2013 jäi alles kolm struktuurifondi, nimelt ESF, Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond. Nende programmidega kokku tuli
saavutada lähenemise (kuhu suunatakse 81% vahenditest), piirkondliku konkurentsivõime
ja tööhõive (mille puhul suunatakse 16% vahenditest lähenemiseesmärgiga hõlmamata
piirkondadele) eesmärgid ning Euroopa piirkondliku koostöö eesmärk arengu ühtlustamiseks
kogu ELis (2,5% vahenditest).
Need struktuurivahendid eraldatakse liikmesriikidele valemi järgi, milles võetakse arvesse
elanikkonda ja rahvastikutihedust, piirkonna jõukust, töötuse määra ja haridustaset.
Liikmesriikide vahel räägitakse see läbi samal ajal kui antud perioodi mitmeaastane
finantsraamistik. Struktuurifondide üks peamine tunnus on täiendavuse põhimõte, mille
kohaselt ei saa liikmesriigid struktuurivahendeid kasutada oma kulutuste korvamiseks, kui nad
olid otsustanud neid kulutusi niikuinii teha.
ESFil oli ajavahemikul 2007–2013 koos teiste Euroopa ühtekuuluvuspoliitika
rahastamisvahenditega keskne osa Euroopa Ülemkogu poolt 2008. aasta detsembris
vastu võetud Euroopa majanduse elavdamiskavas ning sama aasta novembris avaldatud
koordineeritud Euroopa majanduse elavdamise kavas.
B. Praegune programmiperiood (2014–2020)
1. Viis ühiste eeskirjade alusel tegutsevat struktuurifondi
Programmiperioodil 2014-2020 tegutsevat viit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi, nimelt
ERFi, ESFi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) reguleeritakse nüüd ühiste eeskirjadega. Lisaks
määratakse fondispetsiifilistes määrustes kindlaks sekkumise valdkonnad ja muud üksikasjad.
17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1303/2013 on sätestatud Euroopa viie struktuuri- ja
investeerimisfondi ühised põhimõtted, eeskirjad ja rakendusnormid. 17. detsembri 2013. aasta
määrusega (EL) nr 1304/2013 sätestatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ülesanded, sh fondist
antava toetuse ulatus, erinõuded ja abikõlblike kulude liigid.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.3.pdf
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2. Euroopa Sotsiaalfond ja noorte tööhõive algatus
ESFi rolli on programmiperioodiks 2014–2020 tugevdatud õiguslikult siduva 23,1%
miinimummäära kehtestamisega ühtekuuluvusfondidest. ESFile on kokku eraldatud 74 miljardit
eurot (perioodiks 2007–2013 oli kavandatud 75 miljardit eurot) ning fond kaasrahastab
riiklikke või piirkondlikke tegevusprogramme, mis on jõus mitmeaastase finantsraamistiku
seitsmeaastase kehtivusaja jooksul ning mille esitavad liikmesriigid ja mis kiidetakse heaks
komisjoni otsusega.
Uus ESFi määrus ajavahemikuks 2014–2020 võeti vastu 2013. aasta detsembris. Selles
keskendutakse järgmistele temaatilistele eesmärkidele:
— püsiva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse parandamine;

— sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse ja diskrimineerimise vastu võitlemine;

— oskuste omandamiseks ja elukestvaks õppeks haridusse, koolitusse ja kutseõppesse
investeerimine;

— riigiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse parandamine ja avaliku halduse
tõhustamine.

ESF aitab seeläbi inimesi, sealhulgas noori, naisi ja ebasoodsas olukorras olevate
elanikerühmade liikmeid, et soodustada sotsiaalset kaasatust. ESF toetab ka töötajaid,
ettevõtteid ja ettevõtjaid. ESF aitab liikmesriikidel parandada nende avaliku halduse ja juhtimise
kvaliteeti.
Praegune ESFi määrus hõlmab noorte tööhõive algatust, mida rahastatakse kolmest allikast:
ESFi riiklikud eraldised (3,2 miljardit eurot), spetsiaalne ELi eelarve (3,2 miljardit eurot)
ning ESFi osa riiklik kaasrahastamine. Sellest toetatakse mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori
piirkondades, kus noorte töötuse määr on üle 25%. 2015. aasta veebruaris tegi komisjon
ettepaneku muuta ESFi määrust, et suurendada noorte tööhõive algatuse eelmaksete määra selle
2015. aasta eelarves 1-1,5%-lt kuni 30%-ni, kiirendamaks selle rakendamist liikmesriikides.
Fondi 60. aastapäeva tähistamisel 2017. aasta alguses teatas komisjon, et ainuüksi ajavahemikus
2007–2013 aitas see fond peaaegu 10 miljonil eurooplasel töökoha saada. Komisjoni
liige Marianne Thyssen nimetas ESFi „60 aastat kestnud edulooks“ ja rõhutas, et see
tähendab otseinvesteeringut inimeste heaks. Fondi aastapäeval tehti algust ka ELi inimkapitali
rahastamisvõimaluste arutamise ja uurimisega 2020. aastale järgnevaks perioodiks.
3. Tööturule integreerimise vahendid, mis täiendavad ESFi
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi konkurentsipoliitika ja mitte
ühtekuuluvuspoliitika vahendina mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 jaoks, et osutada
abi töötajatele, kes on koondatud üleilmastumisest tingitud oluliste struktuurimuutuste tõttu
maailmakaubanduses. Kuigi EGF reageerib piiratud aja jooksul konkreetsete eriolukordade,
nagu üleilmastumisest tingitud massiliste koondamiste puhul, on selle fondi ülesanne toetada
mitmeaastasi kavasid, mille eesmärk on saavutada pikaajalised struktuurilised eesmärgid: hoida
inimesed tööturul või aidata neil sinna naasta.
Kriisi tõttu muudeti kuni 2011. aasta lõpuni ajutiselt EGFi käsitlevat määrust (määrus (EÜ)
nr 1927/2006), et see hõlmaks ka kriisist tingitud koondamisi, võimaldades kaasrahastamist
50–65% ulatuses. Uue EGFi määruse ajavahemikuks 2014–2020 (määrus (EL) nr 1309/2013)
võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu 2013. aasta detsembris ja selle eelarve on
ligi 150 miljonit eurot. Lisaks üleilmastumisest tulenevate struktuurimuutuste põhjustatud
koondamistele hõlmab see ka üldisest finants-ja majanduskriisist tulenevaid koondamisi.



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 4

ELi uus Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm hõlmab varasemat programmi
„Progress“, millest on saanud üks selle kolmest teljest. Selle eelarve on 550 miljonit eurot
ning eesmärk on edendada kvaliteetset ja püsivat tööhõivet, tagada piisav ja inimväärne
sotsiaalkaitse, võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu ning parandada töötingimusi.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlamendi mõjuvõim Euroopa Sotsiaalfondi üle on aastatega kasvanud.
Alates Maastrichti lepingust peab Euroopa Parlament heaks kiitma struktuurifonde
käsitlevad üldsätted ning alates Amsterdami lepingust võetakse ESFi rakenduseeskirjad
vastu kaasotsustamismenetluse korras. Parlament peab ESFi Euroopa Liidu tähtsaimaks
tööpuudusega võitlemise vahendiks. Parlament on alati seisnud fondi tõhusama toimimise eest
ning nõudnud lihtsamat seadusandlust ja korda, mis võiks parandada ESFi abi tulemuslikkust
ja kvaliteeti.
Programmiperioodi 2007–2013 ESFi käsitleva määruse kaasseadusandjana täiendas Euroopa
Parlament komisjoni ettepanekut muudatustega, mis aitasid fondi ümber kujundada oluliseks
vahendiks Euroopa tööhõivestrateegia rakendamise lihtsustamisel. Parlament muutis määruse
eelnõu teksti, et suurendada ESFi abi ulatust meeste ja naiste ebavõrdsuse, diskrimineerimise
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel. Sellega hõlbustatakse toimetulekuraskustega
inimrühmadel töö saamist.
Euroopa Parlament toetas komisjoni ettepanekut ESFi panuse kohta majanduskriisi
lahendamisse ning kiitis heaks vastavad õigusaktid, mille eesmärk on kiirendada fondile
juurdepääsu. Oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsioonis nõudis Euroopa Parlament ESFi kui
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamise peamise käivitava jõu tugevdamist, muu
hulgas suurema paindlikkuse ning kontrolli ja menetluste lihtsustamise abil.
Tänu Euroopa Parlamendile kuulub ESFile uuel programmiperioodil (2014–2020) 23,1%
ELi ühtekuuluvuseesmärgi kogurahastamisest ning 20% iga liikmesriigi ESFi eraldisest
tuleb kulutada sotsiaalsele kaasamisele. Euroopa Parlament nõudis ka seda, et EGF tehtaks
kättesaadavaks uut liiki toetusesaajatele, näiteks füüsilisest isikust ettevõtjatele.
Seoses hiljutise pagulaste sissevooluga märkis Euroopa Parlament oma 5. juulil 2016
vastuvõetud resolutsioonis, et ametialane lõimumine on samm sotsiaalse kaasatuse suunas,
rõhutas ESFi kasutatavust meetmeteks, mis hõlbustaksid pagulaste Euroopa tööturgudele
integreerimist, ning nõudis ESFi tähtsuse suurendamist.
Stefan Schulz
06/2017
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