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EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

Eiropas Sociālais fonds (ESF) tika izveidots saskaņā ar Romas līgumu, lai kopējā tirgū
uzlabotu darba ņēmēju mobilitāti un nodarbinātības iespējas. Laika gaitā šā fonda uzdevumi
un darbības noteikumi tika pārskatīti, ņemot vērā dalībvalstu ekonomikas attīstību un situāciju
nodarbinātības jomā, kā arī ES līmenī noteikto politisko prioritāšu attīstību.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 162.–164. pants, 174., 175.,177. un 178. pants.
Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, ir nepieciešama parastā likumdošanas procedūra, lai
pieņemtu vispārējus noteikumus, kas piemērojami struktūrfondiem.

MĒRĶI

Saskaņā ar Regulu Nr. 1304/2013 ESF ir paredzēts nodarbinātības iespēju veicināšanai, sociālās
iekļaušanas nostiprināšanai, cīņai pret nabadzību, izglītības, prasmju apguves un mūžizglītības
veicināšanai, kā arī aktīvu, iekļaujošu, visaptverošu un ilgtspējīgu sociālās iekļaušanas politikas
virzienu izstrādei.
Saskaņā ar tam noteiktajām prioritātēm ESF mērķi ir:
— veicināt augstu nodarbinātības līmeni un kvalitatīvas darba vietas, uzlabot darba tirgus

pieejamību, atbalstīt darba ņēmēju mobilitāti – gan ģeogrāfiskajā, gan nodarbinātības ziņā
un palīdzēt viņiem pielāgoties pārmaiņām rūpniecībā;

— veicināt augsta līmeņa izglītību un apmācību visiem un atbalstīt jauniešus pārejā no
izglītības uz nodarbinātību;

— cīnīties pret nabadzību, veicināt sociālo iekļaušanu un veicināt dzimumu līdztiesību,
nediskriminēšanu un vienlīdzīgas iespējas.

SASNIEGUMI

A. Iepriekšējie plānošanas periodi
ESF bija pirmais struktūrfonds. Pārejas periodā (līdz 1970. gadam) tas dalībvalstīm atmaksāja
50 % no profesionālās izglītības un no pārcelšanās pabalstu izmaksām darba ņēmējiem, kurus
skāra ekonomikas pārstrukturēšana. Šajā laikposmā finansiālais atbalsts kopumā tika piešķirts
vairāk nekā 2 miljoniem cilvēku. Ar Padomes 1971. gada lēmumu būtiski tika palielināti fonda
līdzekļi un mainīta līdzekļu piešķiršanas sistēma, aizstājot retrospektīvo finansējuma metodi ar
jauniem noteikumiem, kas nosaka, ka pieteikumi par finansiālā atbalsta saņemšanu dalībvalstīm
ir jāiesniedz pirms attiecīgo darbību veikšanas. Jaunās reformas laikā, kura sākās 1983. gadā
(Padomes 1983. gada 17. oktobra Lēmums 83/516/EEK), lielāka uzmanība tika pievērsta
tādai fonda darbībai, kas galvenokārt paredzēta jaunatnes bezdarba izskaušanai un reģioniem,
kuriem visvairāk nepieciešams atbalsts. Iekļaujot EK līgumā Kopienas ekonomiskās un sociālās



Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2017 2

kohēzijas mērķus, Vienotais Eiropas akts 1986. gadā sagatavoja pamatu visaptverošai reformai
(1988. gada 24. jūnija un 19. decembra regulas), kuras mērķis bija ieviest saskaņotu pieeju
struktūrfondu plānošanai un darbībai. Māstrihtas līgums paplašināja ESF atbalsta jomas, lai
saskaņā ar 146. pantu veicinātu “pielāgošanos pārmaiņām rūpniecībā un pārmaiņām ražošanas
sistēmās”. Nākamajā plānošanas periodā no 1994. līdz 1999. gadam ekonomiskajai un sociālajai
kohēzijai piešķirto finanšu līdzekļu apjoms tika divkāršots (ECU 141 miljards). Pamatojoties
uz iepriekšējā plānošanas periodā vairākos izmēģinājuma projektos gūto pieredzi, Kopienas
iniciatīvas 1994.–1999. gadam tika apstiprinātas, un tām tika piešķirts nozīmīgāks budžets (9 %
no struktūrfondu kopējiem līdzekļiem). Lai atbalstītu novatoriskus starpvalstu projektus, ESF
līdzfinansēja divus transnacionālus projektus: “Pielāgošanās”, kas bija paredzēts, lai palīdzētu
darba devējiem un darba ņēmējiem jau laikus sagatavoties pārmaiņām rūpniecībā un pārvarēt to
radītās sekas, un “Nodarbinātība”, kura četri virzieni veicināja neaizsargātāko iedzīvotāju grupu
integrāciju darba tirgū.
Kā daļa no “Programmas 2000” tika veikta struktūrfondu vispārējo pamatnostādņu
vienkāršošana plānošanas periodam no 2000. gada līdz 2006. gadam. ESF, kuram tagad ir
piešķirta dotācija EUR 60 miljardu apmērā, ir uzticēta divkārša atbildība gan par kohēzijas
politikas veicināšanu, gan par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas (ENS) īstenošanu (sk. faktu
lapu 5.10.3.); attiecīgi tika pārskatītas šā fonda intervences pasākumu jomas. Kopienas iniciatīva
EQUAL koncentrēja savu atbalstu novatoriskiem, transnacionāliem sadarbības projektiem
diskriminācijas un nevienlīdzības izskaušanai darba tirgū. Tā bija vienīgā Kopienas iniciatīva,
ko ESF līdzfinansēja plānošanas periodā no 2000. līdz 2006. gadam.
Plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam saglabājās tikai trīs struktūrfondi: ESF, Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds. Šiem fondiem kopīgi bija jāīsteno tādi
mērķi kā konverģence (novirzot 81 % no resursiem), reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība
(novirzot 16 % no resursiem nekonverģences reģioniem) un Eiropas teritoriālā sadarbība, lai
sekmētu harmonisku attīstību visā ES (2,5 % no resursiem).
Struktūrfondu līdzekļi ir sadalīti starp dalībvalstīm saskaņā ar formulu, kurā ir ņemts vērā
dalībvalstu iedzīvotāju skaits (un blīvums), reģionālā labklājība, bezdarba un izglītības
līmenis; dalībvalstis par to vienojas vienlaikus ar daudzgadu finanšu shēmas (DFS) plānošanu
attiecīgajam laikposmam. Viena no galvenajām struktūrfondu iezīmēm ir papildinājuma
princips, saskaņā ar kuru dalībvalstis nevar izmantot struktūrfondus, lai aizstātu iekšējos
izdevumus par darbībām, kuras tās bija lēmušas īstenot tik un tā.
2007.–2013. gada plānošanas periodā ESF kopā ar citiem Eiropas kohēzijas politikas finanšu
instrumentiem bija izšķiroši nozīmīgs Eiropas ekonomikas atveseļošanas rīcības plānā, kuru
Eiropadome pieņēma 2008. gada decembrī, un saskaņotajā Eiropas ekonomikas atveseļošanas
plānā, ar kuru Komisija nāca klajā tā paša gada 26. novembrī.
B. Pašreizējais, 2014.–2020. gada, plānošanas periods
1. Pieci struktūrfondi, kas pārvaldīti ar kopīgiem noteikumiem
Eiropas pieci struktūrfondi un investīciju fondi 2014.–2020. gada plānošanas periodam, t. i.,
ERAF, ESF, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) tagad tiek pārvaldīti ar kopīgiem
noteikumiem. Papildus ir noteikti katram fondam specifiski noteikumi attiecībā uz intervences
jomām un citiem ar konkrēto fondu saistītiem jautājumiem. 2013. gada 17. decembra
Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka kopējus principus, noteikumus un standartus piecu
Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu īstenošanai. 2013. gada 17. decembra Regula

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.3.pdf
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(ES) Nr. 1304/2013 nosaka Eiropas Sociālā fonda (ESF) uzdevumus, tostarp atbalsta jomu,
specifiskus noteikumus un to, kāda veida izdevumu segšanai var tikt piešķirts atbalsts.
2. Eiropas Sociālais fonds un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva
ESF ietekme 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir pastiprināta, ieviešot jaunu juridiski
saistošu tā minimālo īpatsvaru 23,1 % apmērā no kopējiem kohēzijas politikas piešķīrumiem.
ESF, kuram kopumā piešķirti 74 miljardi euro (salīdzinājumā ar 75 miljardiem euro 2007.–
2013. gada plānošanas periodā), līdzfinansē valsts vai reģionālās darbības programmas, kuru
darbības laiks sakrīt ar daudzgadu finanšu shēmas septiņu gadu periodu un kuras ierosina
dalībvalstis un ar lēmumu apstiprina Komisija.
Jaunā ESF regula 2014.–2020. gada periodam tika pieņemta 2013. gada decembrī. Galvenā
uzmanība tajā ir pievērsta šādiem četriem tematiskajiem mērķiem:
— veicināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu nodarbinātību un atbalstīt darba ņēmēju mobilitāti;

— veicināt sociālo iekļaušanu un nabadzības, kā arī diskriminācijas izskaušanu;

— investēt izglītībā, apmācībā un arodmācībā, lai nodrošinātu prasmju apguvi un
mūžizglītību;

— veicināt valsts iestāžu un iesaistīto pušu institucionālo kapacitāti un efektīvu valsts
pārvaldi.

Tādējādi ESF sniedz atbalstu cilvēkiem, tostarp jauniešiem, sievietēm un cilvēkiem no
neaizsargātām grupām, lai veicinātu sociālo iekļautību. ESF atbalsta arī darba ņēmējus,
uzņēmumus un uzņēmējus. Visbeidzot – ESF palīdz dalībvalstīm pilnveidot valsts
administrāciju un pārvaldību.
ESF regulā ir iekļauta Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI), kas tiek finansēta no
trīs avotiem: ESF valstu piešķīrumiem (EUR 3,2 miljardi), īpašas ES budžeta pozīcijas
(EUR 3,2 miljardi) un valstu līdzfinansējuma ESF. Tā atbalsta jauniešus, kas nav iesaistīti
izglītībā, nodarbinātībā vai apmācībā reģionos, kuros jaunatnes bezdarba līmenis pārsniedz
25 %. Komisija 2015. gada februārī ierosināja grozījumu ESF regulai, lai palielinātu JNI
priekšfinansējuma likmi 2015. gada budžeta piešķīrumā no 1–1,5 % līdz pat 30 %, kas
jāizmaksā pēc tam, kad pieņemtas darbības programmas, lai tādējādi paātrinātu īstenošanas gaitu
dalībvalstīs.
Atzīmējot fonda 60. gadskārtu 2017. gada sākumā, Komisija ziņoja, ka laikposmā no 2007. līdz
2013. gadam vien tas ir palīdzējis atrast darbu 10 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Komisāre
Marianne Thyssen teica, ka ESF ir “60 gadus ilgs veiksmes” stāsts un uzsvēra, ka šis fonds
nozīmē tiešus ieguldījumus cilvēkos. Šī gadskārta arī iezīmēja sākumu pārdomu procesam par
ES cilvēkkapitāla finansēšanu pēc 2020. gada.
3. Pasākumi darba tirgus integrācijai, kas papildina ESF
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots kā konkurētspējas, nevis
kohēzijas politikas instruments 2007.–2013. gada DFS ietvaros, lai sniegtu atbalstu darba
ņēmējiem, kas tika atlaisti globalizācijas izraisītu lielu strukturālu pasaules tirdzniecības modeļu
pārmaiņu dēļ. EGF sniedz atbalstu konkrētās ārkārtas situācijās uz noteiktu laiku, piemēram,
globalizācijas izraisītos masveida atlaišanas gadījumos, savukārt ESF atbalsta daudzgadu
programmas, kas paredzētas, lai sasniegtu ilgtermiņa strukturālos mērķus, paturot cilvēkus
darba tirgū vai atgriežot viņus tajā.
Saistībā ar krīzi EGF regula (Regula (EK) Nr. 1927/2006) īslaicīgi (līdz 2011. gada beigām)
tika grozīta, lai risinātu krīzes izraisīto štatu samazināšanas problēmu, sniedzot līdzfinansējumu
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ar likmi no 50 līdz 65 %. Jauno EGF regulu 2014.–2020. gada periodam (Regula (ES)
Nr. 1309/2013) Parlaments un Padome pieņēma 2013. gada decembrī, un tā budžets ir līdz
pat 150 miljoniem euro. Līdztekus atlaišanas gadījumiem globalizācijas izraisītu strukturālu
pārmaiņu dēļ tajā iekļauta arī finanšu un ekonomikas krīzes izraisītā atlaišana.
Programma “Progress” tika integrēta jaunajā ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas
programmā (EaSI), kā viena no tās trim pamatdaļām. Tās budžets ir 550 miljoni euro, un tās
mērķis ir veicināt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, garantējot atbilstīgu
un pienācīgu sociālo aizsardzību, izskaužot sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabojot
darba apstākļus.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlamenta ietekme ESF jomā gadu gaitā ir pieaugusi. Saskaņā ar Māstrihtas līgumu tam
bija jāapstiprina fondu pārvaldības vispārējie noteikumi, savukārt saskaņā ar Amsterdamas
līgumu ESF pasākumu īstenošanas noteikumi tiek pieņemti saskaņā ar koplēmuma procedūru.
Parlaments uzskata ESF par vienu no ES vissvarīgākajiem instrumentiem bezdarba izskaušanai.
Tādējādi tas vienmēr ir iestājies par fonda darbības efektivitāti un prasījis vienkāršot tiesību
aktus un procedūras, kas varētu uzlabot ESF atbalsta efektivitāti un kvalitāti.
Attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu – Parlaments papildināja Komisijas ESF
regulas priekšlikumu ar grozījumiem, kuri palīdzēja pārveidot fondu par svarīgu instrumentu,
kas sekmē Eiropas nodarbinātības stratēģijas īstenošanu. Parlaments grozīja regulas projekta
tekstu, lai palielinātu ESF atbalsta jomu, iekļaujot arī cīņu pret vīriešu un sieviešu nevienlīdzību,
diskrimināciju un sociālo izslēgšanu, sekmējot nodarbinātības iespējas mazāk aizsargātām
grupām.
Parlaments atbalstīja Komisijas priekšlikumu par ESF ieguldījumu ekonomiskās krīzes
pārvarēšanā un apstiprināja attiecīgo tiesību aktu, kura mērķis ir paātrināt fonda līdzekļu
piešķiršanu. Savā 2010. gada 7. oktobra rezolūcijā Parlaments aicināja stiprināt ESF kā galveno
dzinējspēku stratēģijas “ES 2020” mērķu īstenošanai, piemēram, paredzot lielāku elastīgumu
un kontroles un procedūru vienkāršošanu.
Pateicoties Parlamentam, pašreizējā plānošanas periodā (2014.–2020. gads) ESF saņems 23,1 %
no ES vispārējā kohēzijas finansējuma, un 20 % no katrai dalībvalstij iedalītā ESF finansējuma
būs jāiztērē sociālās iekļaušanas jomai. Parlaments arī uzstāja, ka EGF līdzekļiem ir jābūt
pieejamiem jaunām saņēmēju kategorijām, piemēram, pašnodarbinātiem cilvēkiem.
Saistībā ar bēgļu neseno pieplūdumu Parlaments 2016. gada 5. jūlija rezolūcijā norādīja, ka
profesionālā integrācija ir būtisks solis ceļā uz sociālo iekļaušanu un uzsvēra, cik nozīmīga ir
ESF pasākumu pieejamība, lai veicinātu bēgļu integrāciju Eiropas darba tirgos, un vienlaikus
aicināja piešķirt fondam lielāku nozīmi.
Stefan Schulz
06/2017
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