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EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

Europos socialinis fondas (ESF) įsteigtas pagal Romos sutartį, siekiant pagerinti darbuotojų
judumo ir įsidarbinimo bendrojoje rinkoje galimybes. Jo uždaviniai ir veiklos taisyklės vėliau
buvo keičiami, reaguojant į besikeičiančią ekonominę ir užimtumo padėtį valstybėse narėse
ir į ES lygmeniu apibrėžtų politikos prioritetų raidą.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 162–164, 174, 175, 177 ir 178 straipsniai.
Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, priimant bendrąsias struktūriniams fondams taikytinas
taisykles, taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

TIKSLAI

Reglamente (EB) Nr. 1304/2013 nurodytas Europos socialinio fondo vaidmuo: didinti
užimtumo galimybes, gerinti socialinę įtrauktį, kovoti su skurdu, skatinti švietimą, gebėjimų
lavinimą ir mokymąsi visą gyvenimą ir plėtoti aktyvią, visapusišką ir tvarią įtraukties politiką.
Pagal ESF prioritetus fondo veikla siekiama:
— skatinti aukštą užimtumo lygį ir darbo kokybę, didinti galimybes įsidarbinti, remti

geografinį ir profesinį darbuotojų judumą ir palengvinti jų prisitaikymą prie pramonės
pokyčių;

— skatinti aukštą visiems skirto švietimo ir mokymo lygį ir padėti jaunimui pereiti iš švietimo
sistemos į darbo rinką ir atvirkščiai;

— kovoti su skurdu, skatinti socialinę įtrauktį ir propaguoti lyčių lygybę, nediskriminavimą
ir lygias galimybes.

LAIMĖJIMAI

A. Dabartinis programavimo laikotarpis
ESF buvo pirmasis struktūrinis fondas. Pereinamuoju laikotarpiu (iki 1970 m.) jo
lėšomis valstybėms narėms kompensuota 50proc. sąnaudų, susijusių su profesiniu
mokymu ir persikėlimo pašalpomis, mokamomis ekonomikos restruktūrizavimo paveiktiems
darbuotojams. Per šį laikotarpį parama buvo suteikta daugiau nei 2 milijonams žmonių. 1971 m.
Tarybos sprendimu smarkiai padidinti fondo ištekliai ir pakoreguota sistema, finansavimą
atgaline data pakeičiant naujomis taisyklėmis, pagal kurias reikalaujama, kad valstybės narės
paraiškas dėl paramos pateiktų iš anksto. 1983 m. pradėjus naują reformą (pagal 1983 m. spalio
17 d. Tarybos sprendimą 83/516/EEB) fondo operacijos buvo labiau sutelktos ir daugiausia
nukreiptos į kovą su jaunimo nedarbu ir į regionus, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Į
EB sutartį įtraukus Bendrijos ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslą, pagal Suvestinį
Europos aktą (1986 m.) sudarytos sąlygos vykdyti visapusišką reformą (pagal 1988 m. birželio
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24 d. ir gruodžio 19 d. reglamentus), kuria iš esmės siekta įdiegti suderintą struktūrinių
fondų programavimo ir veiklos metodą. Mastrichto sutartimi ESF paramos sritis išplėsta
taip, kad būtų sudarytos sąlygos „prisitaikyti prie pramonės permainų ir gamybos sistemų
pokyčių“, kaip nurodyta šios sutarties 146 straipsnyje. Vėlesniu (1994–1999 m.) programavimo
laikotarpiu ekonominei ir socialinei sanglaudai skirta du kartus daugiau lėšų (141 mlrd. ekiu).
Remiantis ankstesnio programavimo laikotarpio bandomosiomis schemomis, patvirtintos 1994–
1999 m. Bendrijos iniciatyvos ir padidintas jų biudžetas (9proc. visų struktūrinių fondų lėšų).
ESF lėšomis bendrai finansuotos dvi tokios programos, skirtos tarpvalstybiniams inovacijų
projektams remti: programa „ADAPT“ buvo siekiama padėti darbdaviams ir darbuotojams iš
anksto numatyti permainas pramonės srityje ir į jas reaguoti, o pagal programą „Užimtumas“
sudarančias keturias dalis buvo skatinama pažeidžiamų grupių asmenų integracija į darbo rinką.
Įgyvendinant „Darbotvarkę 2000“, 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu supaprastinta
bendra struktūrinių fondų sistema. ESF, kuriam tada skirta 60 milijardų eurų asignavimų, buvo
patikėta dvejopa užduotis – remti sanglaudos politiką ir Europos užimtumo strategijos (5.10.3)
įgyvendinimą; fondo intervencinių priemonių taikymo sritis buvo atitinkamai pertvarkyta.
Pagal Bendrijos iniciatyvą EQUAL daugiausia dėmesio skirta novatoriškiems tarpvalstybiniams
projektams, kuriais siekiama išspręsti diskriminacijos ir nepalankių sąlygų darbo rinkoje
problemas. 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu tai buvo vienintelė ESF lėšomis bendrai
finansuota iniciatyva.
2007–2013 m. laikotarpiu liko tik trys struktūriniai fondai: ESF, Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas. Bendrai naudojant šių fondų lėšas turėjo būti pasiekti
konvergencijos (nukreipiama 81 proc. išteklių), regioninio konkurencingumo ir užimtumo
(konvergencijos reikalavimų neatitinkantiems regionams nukreipiama 16 proc. išteklių) ir
Europos teritorinio bendradarbiavimo, siekiant darnaus vystymosi visoje ES (2,5 proc. išteklių),
tikslai.
Struktūrinių fondų lėšos valstybėms narėms skirstomos naudojant formulę, pagal kurią
atsižvelgiama į gyventojų skaičių (ir jų tankį), regiono gerovę, nedarbą ir švietimo lygį; dėl
fondo lėšų deramasi su valstybėmis narėmis tuo metu, kai svarstoma atitinkamo laikotarpio
daugiametė finansinė programa (DFP). Viena iš pagrindinių struktūrinių fondų ypatybių yra
papildomumo principas, pagal kurį valstybės narės negali naudotis struktūriniais fondais,
siekdamos jų lėšomis pakeisti šalies vidaus išlaidas, skirtas veiklai, kurią jos jau yra
nusprendusios bet kokiu atveju vykdyti.
2008 m. lapkričio mėnesį Komisijos pristatytame suderintame Europos ekonomikos
atgaivinimo plane ir tų pačių metų gruodžio mėnesį Europos Vadovų Tarybos patvirtintame
Europos ekonomikos gaivinimo veiksmų plane 2007–2013 m. laikotarpiu ESF ir kitoms
Europos sanglaudos politikos finansinėms priemonėms skiriamas didžiausias vaidmuo.
B. Dabartinis programavimo laikotarpis (2014–2020 m.)
1. Penki bendromis taisyklėmis reglamentuojami struktūriniai fondai
2014–2020 m. laikotarpiu veikiantys penki Europos struktūriniai ir investiciniai fondai, t. y.
ERPF, ESF, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF), šiuo metu reglamentuojami taikant
bendras taisykles. Be to, atskiriems fondams taikomuose reglamentuose apibrėžiamos fondų
veiksmų sritys ir kiti ypatumai. 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamente (ES) Nr. 1303/2013
apibrėžiami penkių Europos struktūrinių ir investicinių fondų veikimo bendrieji principai,
taisyklės ir standartai. 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamentu (ES) Nr. 1304/2013 nustatomi

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.3.pdf
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Europos socialinio fondo (ESF) tikslai, įskaitant jo paramos teikimo sritį, specialiąsias nuostatas
ir tinkamų finansuoti išlaidų rūšis.
2. Europos socialinis fondas ir Jaunimo užimtumo iniciatyva
2014–2020 m. laikotarpiu ESF vaidmuo sustiprintas, nustatant teisiškai privalomą mažiausią
23,1 proc. visų sanglaudos lėšų dalį, kuri turi būti jam skiriama. Skyrus bendrą 74 mlrd. eurų
sumą (palyginti su planuota 2007–2013 m. laikotarpiui skirti 75 mlrd. eurų suma), ESF
lėšomis bendrai finansuojamos nacionalinės ar regioninės veiklos programos, kurios vykdomos
septynerius metus, t. y. tiek, kiek trunka daugiametė finansinė programa; šias programas siūlo
valstybės narės ir tvirtina Komisija, priimdama sprendimą.
2013 m. gruodžio mėn. patvirtintas naujas ESF reglamentas, kuris galios 2014–2020 m.
laikotarpį. Reglamente dėmesys skiriamas keturiems teminiams tikslams:
— skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą ir remti darbo jėgos judumą;

— skatinti socialinę įtrauktį, kovoti su skurdu ir diskriminacija;

— investuoti į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą, siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti
mokytis visą gyvenimą;

— stiprinti valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinius gebėjimus ir efektyvų
viešąjį administravimą.

Taigi, ESF yra naudingas žmonėms, įskaitant jaunimą, moteris ir palankių sąlygų neturinčius
asmenis, nes skatina jų socialinę įtrauktį. ESF lėšomis taip pat remiami darbuotojai, įmonės
ir verslininkai. Be to, naudojant ESF lėšas valstybėms narėms padedama gerinti jų viešojo
administravimo ir valdymo kokybę.
Į dabartinį ESF reglamentą įtraukta Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuri finansuojama iš trijų
šaltinių: ESF skiriamų nacionalinių asignavimų (3,2 mlrd. eurų), konkrečiai tam skirtų ES
biudžeto lėšų (3,2 mlrd. eurų) ir nacionalinės ESF bendro finansavimo dalies. Šiomis lėšomis
remiamas regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis didesnis nei 25 proc., gyvenantys
nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai (NEET). 2015 m. vasario mėn. Komisija pasiūlė iš
dalies pakeisti ESF reglamentą ir padidinti 2015 m. biudžete Jaunimo užimtumo iniciatyvai
skirtą išankstinį finansavimą nuo 1–1,5 proc. iki 30 proc., siekiant paspartinti iniciatyvos
įgyvendinimą valstybėse narėse. Šios padidintos lėšos bus išmokamos po to, kai bus patvirtintos
2015 m. biudžeto veiklos programos.
2017 m. pradžioje minint 60-ąsias ESF metines, Komisija pranešė, kad vien 2007–2013 m.
laikotarpiu jis padėjo rasti darbą beveik 10 mln. europiečių. Komisijos narė Marianne Thyssen
nurodė, kad ESF jau 60 metų kuria sėkmės istorijas ir pabrėžė, kad tai tiesioginės investicijos į
žmones. Šia proga taip pat pradėti svarstymai dėl ES vykdomo žmogiškojo kapitalo finansavimo
po 2020 m.
3. Integracijos į darbo rinką priemonės, papildančios ESF veiksmus
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) įsteigtas kaip 2007–2013 m.
daugiametės finansinės programos konkurencingumo – ne sanglaudos – politikos priemonė,
siekiant teikti paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl globalizacijos sukeltų esminių
struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių. Naudojant Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondą reaguojama į konkrečias neatidėliotinas situacijas, kaip antai
masiniai atleidimai iš darbo dėl globalizacijos, ir šio fondo parama teikiama ribotą laiką, o
ESF lėšomis remiamos daugiametės programos, kuriomis siekiama ilgalaikių struktūrinių tikslų
išlaikyti žmones darbo rinkoje ar juos į ją grąžinti.
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Dėl krizės EGF reglamentas (Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006) buvo laikinai (iki 2011 m.
pabaigos) iš dalies pakeistas, siekiant reaguoti į darbuotojų atleidimus ir teikiant bendrą 50–
65 proc. dydžio finansavimą. 2013 m. gruodžio mėn. Parlamentas ir Taryba patvirtino naują
EGF reglamentą, skirtą 2014–2020 m. laikotarpiui, ir jame numatė šiuo laikotarpiu fondui
skirti iki 150 mln. eurų. Be atleidimų dėl globalizacijos sukeltų esminių struktūrinių pasaulio
prekybos sistemos pokyčių, į šį reglamentą buvo taip pat įtraukti atleidimai dėl pasaulio finansų
ir ekonomikos krizės.
Buvusi programa PROGRESS įtraukta į naują ES užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI)
programą, kaip viena iš trijų pagrindinių šios programos dalių. Naujajai programai skirtas
550 mln. eurų biudžetas, ja siekiama skatinti labai geros kokybės tvarų užimtumą, užtikrinti
tinkamą ir pakankamą socialinę apsaugą, kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu ir gerinti darbo
sąlygas.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamento įtaka ESF ilgainiui didėjo. Pagal Mastrichto sutartį bendrosioms fondus
reglamentuojančioms nuostatoms EP turėjo pritarti, o pagal Amsterdamo sutartį ESF
įgyvendinimo taisyklės tvirtinamos taikant bendro sprendimo procedūrą. Parlamento nuomone,
ESF yra svarbiausia ES kovos su nedarbu priemonė. Todėl jis nuolat remia efektyvų fondo
valdymą ir ragina supaprastinti teisės aktus ir procedūras, kad būtų galima pagerinti ESF
paramos veiksmingumą ir kokybę.
Komisijos pasiūlymą dėl ESF reglamento, skirto 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui,
Parlamentas papildė pakeitimais, padėjusiais pertvarkyti fondą ir užtikrinti, kad jis būtų
pagrindinė priemonė, padedanti įgyvendinti Europos užimtumo strategiją. Parlamentas iš dalies
pakeitė reglamento projekto tekstą, siekdamas, kad būtų išplėsta ESF paramos teikimo sritis
ir įtrauktos pastangos naikinti vyrų ir moterų nelygybę, diskriminaciją ir socialinę atskirtį,
pažeidžiamų grupių asmenims sudarant geresnes galimybes įsidarbinti.
Parlamentas palaikė Komisijos pasiūlymą, kuriame teigiama, kad ESF turi padėti kovoti su
ekonomikos krize, ir pritarė atitinkamiems teisės aktams, kuriais siekiama sudaryti galimybes
greičiau gauti šio fondo paramą. 2010 m. spalio 7 d. rezoliucijoje Parlamentas ragino sustiprinti
ESF, kaip pagrindinį strategijos „ES 2020“ tikslų įgyvendinimo variklį, pavyzdžiui, taikant
didesnį lankstumą ir supaprastinant patikras bei procedūras.
Parlamentas pasiekė, kad dabartiniu programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) ESF lėšos
sudarytų 23,1 proc. viso sanglaudai skirto ES finansavimo ir kad kiekviena valstybė narė
20 proc. jai skiriamų ESF lėšų išleistų socialinei įtraukčiai skatinti. Be to, Parlamentas
primygtinai reikalavo, kad EGF paramą galėtų gauti naujų kategorijų paramos gavėjai,
pavyzdžiui, savarankiškai dirbantys asmenys.
Pastaruoju metu užplūdus pabėgėliams, Parlamentas 2016 m. liepos 5 d. rezoliucijoje pažymėjo,
kad profesinė integracija yra vienas iš žingsnių socialinės įtraukties link, ir pabrėžė, kad ESF
galima naudoti priemonėms, palengvinančioms pabėgėlių integraciją į Europos darbo rinką,
remti, ir sykiu ragino šiam fondui skirti daugiau dėmesio.
Stefan Schulz
06/2017
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