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EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget för att förbättra
arbetstagarnas rörlighet och deras möjligheter att få arbete på den gemensamma marknaden.
Fondens uppgifter och reglerna för verksamheten har därefter reviderats för att avspegla
utvecklingen av det ekonomiska läget och sysselsättningen i medlemsstaterna samt de
politiska prioriteringar som fastställts på EU-nivå.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 162–164, 174, 175, 177 och 178 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget).
Efter Lissabonfördragets ikraftträdande antas nu de allmänna regler som gäller för
strukturfonderna i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

MÅL

I enlighet med förordning (EU) nr 1304/2013 är tanken med ESF att den ska förbättra
sysselsättningsmöjligheterna, stärka den sociala delaktigheten, bekämpa fattigdom, främja
utbildning, kompetens och livslångt lärande samt utveckla åtgärder för aktiv, omfattande och
hållbar delaktighet.
I enlighet med sina prioriteringar eftersträvar ESF följande:
— Att främja hög sysselsättning och kvalitet i arbetet, förbättra tillträdet till arbetsmarknaden,

stödja arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet och underlätta deras
anpassning till industriella förändringar.

— Att främja en hög utbildningsnivå för alla och underlätta övergången från utbildning till
arbete för unga människor.

— Att bekämpa fattigdom, öka den sociala delaktigheten samt verka för jämställdhet, icke-
diskriminering och lika möjligheter.

RESULTAT

A. Tidigare programperioder
ESF var den första strukturfonden. Under övergångsperioden (fram till 1970) ersatte fonden
medlemsstaterna för hälften av kostnaden för yrkesutbildning och omskolning för arbetstagare
som drabbats av följderna av ekonomisk omstrukturering. Totalt fick över 2 miljoner människor
stöd från fonden under denna period. År 1971 ökades fondens resurser betydligt genom ett
rådsbeslut och samtidigt ändrades systemet så att den retroaktiva finansieringen ersattes med
nya regler som krävde att medlemsstaterna skulle ansöka om stöd i förväg. Genom en ny reform
1983 (rådets beslut 83/516/EEG av den 17 oktober 1983) koncentrerades fondens insatser. Dessa
skulle framför allt inriktas på bekämpning av ungdomsarbetslöshet och på de regioner som
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hade de största behoven. När målet om ekonomisk och social sammanhållning i gemenskapen
lyftes in i EG-fördraget genom Europeiska enhetsakten (1986) var det dags för en omfattande
reform (enligt förordningarna av den 24 juni och 19 december 1988). Syftet var framför allt
att samordna planeringen och driften av strukturfonderna. Genom artikel 146 i Maastricht-
fördraget utökades ESF-stödet till att även omfatta ”anpassning till förändringar inom industrin
och i produktionssystemen”. Under den följande programperioden 1994–1999 fördubblades
medlen för ekonomisk och social sammanhållning (141 miljarder ecu). Efter några pilotprojekt
under den tidigare programperioden godkändes gemenskapsinitiativ för åren 1994–1999 med
en betydligt större budget (9 procent av strukturfondernas totala medel). ESF samfinansierade
två sådana program som syftade till att stödja innovativa transnationella projekt: ”Adapt”, som
var tänkt att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att förutse industriell förändring och hantera
dess effekter, och ”Employment”, vars fyra huvudlinjer främjade utsatta gruppers integration
på arbetsmarknaden.
Som en del av Agenda 2000 förenklades strukturfondernas allmänna ram för programperioden
2000–2006. ESF, som nu tilldelats 60 miljarder euro, fick den dubbla uppgiften att bidra både
till sammanhållningspolitiken och till genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin
(se faktablad 5.10.3). Räckvidden för fondens insatser ändrades också i enlighet med detta.
Gemenskapsinitiativet Equal fokuserade på stöd till innovativa transnationella projekt som gick
ut på att bekämpa diskriminering och missförhållanden på arbetsmarknaden. Equal var det enda
gemenskapsinitiativ som samfinansierades av ESF under programperioden 2000–2006.
För programperioden 2007–2013 återstod bara tre strukturfonder, nämligen ESF, Europeiska
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden. Tillsammans skulle de uppnå
målen om konvergens (vilket tog 81 procent av resurserna i anspråk), regional konkurrenskraft
och sysselsättning (16 procent av resurserna till icke konvergensregioner) och europeiskt
territoriellt samarbete som syftar till att främja harmonisk utveckling i hela EU (2,5 procent av
resurserna).
Strukturfondsmedlen fördelas mellan medlemsstaterna enligt en formel som tar hänsyn till
folkmängd (och befolkningstäthet), regionalt välstånd, arbetslöshet och utbildningsnivåer.
Medlemsstaterna förhandlar om denna formel samtidigt som de förhandlar om den fleråriga
budgetramen för en viss period. Ett centralt drag för strukturfonderna är additionalitetsprincipen,
enligt vilken medlemsstaterna inte kan utnyttja strukturfonderna för att ersätta inhemsk
finansiering av verksamhet som de redan har beslutat att genomföra ändå.
Tillsammans med den europeiska sammanhållningspolitikens övriga finansiella instrument
spelade ESF under perioden 2007–2013 en central roll i den handlingsplan för återhämtning
för EU som antogs av Europeiska rådet i december 2008 och i den samordnade ekonomiska
återhämtningsplan för EU som kommissionen lade fram i november samma år.
B. Innevarande programperiod (2014–2020)
1. Fem strukturfonder som regleras av gemensamma bestämmelser
De fem europeiska struktur- och investeringsfonderna för perioden 2014–2020, dvs. Eruf,
ESF, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), regleras nu av en uppsättning gemensamma
bestämmelser. Dessutom fastställer fondspecifika förordningar interventionsområden och andra
detaljer. Förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 fastställer gemensamma
principer, regler och bestämmelser för genomförandet av de fem europeiska struktur- och
investeringsfonderna. Förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 fastställer

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.10.3.pdf
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Europeiska socialfondens (ESF) uppgifter, ESF-stödets omfattning, särskilda bestämmelser och
vilka typer av utgifter som berättigar till stöd.
2. Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för ungdomar
ESF:s roll har stärkts för perioden 2014–2020 genom att det har införts en rättsligt bindande
minimiandel på 23,1 procent av det sammantagna sammanhållningsstödet. Med ett sammanlagt
anslag på 74 miljarder euro (jämfört med det planerade beloppet på 75 miljarder euro för
perioden 2007–2013) samfinansierar ESF nationella eller regionala operativa program som
löper under de sju år som den fleråriga budgetramen är i kraft. Dessa operativa program föreslås
av medlemsstaterna och godkänns genom ett beslut av kommissionen.
Den nya ESF-förordningen för perioden 2014–2020 antogs i december 2013. Den fokuserar på
följande fyra tematiska mål:
— Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

— Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering.

— Att investera i utbildning och vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter
och livslångt lärande.

— Att förbättra myndigheters och berörda parters institutionella kapacitet och bidra till
effektiv offentlig förvaltning.

ESF gynnar således människor, inbegripet ungdomar, kvinnor och missgynnade grupper, i syfte
att främja social delaktighet. ESF stöder även arbetstagare, företag och företagare. Dessutom
hjälper ESF medlemsstaterna att förbättra kvaliteten på sin offentliga förvaltning och styrning.
Den nuvarande ESF-förordningen omfattar sysselsättningsinitiativet för ungdomar, som har
tre finansieringskällor: ESF:s nationella anslag (3,2 miljarder euro), en särskild EU-budget
(3,2 miljarder euro) och nationell samfinansiering av ESF-delen. Sysselsättningsinitiativet
stöder unga människor som varken studerar eller arbetar i regioner där ungdomsarbetslösheten
överstiger 25 procent. I februari 2015 föreslog kommissionen en ändring av ESF-förordningen
för att höja den förhandsfinansiering för sysselsättningsinitiativet som ska betalas ut efter
antagandet av de operativa programmen i kommissionens budgetanslag för 2015 från 1–
1,5 procent upp till 30 procent, i syfte att snabba på genomförandet i medlemsstaterna.
I samband med firandet av fondens 60-årsjubileum i början av 2017 meddelade kommissionen
att bara under perioden 2007–2013 hade fonden hjälpt nästan 10 miljoner människor i Europa
att hitta ett jobb. Kommissionsledamot Marianne Thyssen talade om ESF som en 60-årig
framgångssaga och betonade att den utgör en direkt investering i människor. I och med detta är
det också dags att börja diskutera EU:s finansiering av humankapital efter 2020.
3. Instrument för arbetsmarknadsintegrering som kompletterar ESF
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett verktyg för stöd
till konkurrenskraften – inte sammanhållningen – inom den fleråriga budgetramen 2007–2013,
i syfte att stödja arbetstagare som friställts till följd av de stora strukturella förändringar som
globaliseringen lett till i de internationella handelsmönstren. Den här fonden används för att
bemöta specifika katastrofsituationer såsom massuppsägningar till följd av globaliseringen
under en begränsad tidsperiod. ESF däremot stöder fleråriga program som går ut på att uppnå
de långsiktiga strukturella målen, att se till att människor inte slås ut från arbetsmarknaden eller
att de bereds möjlighet att komma tillbaka.
För att man skulle kunna hantera de uppsägningar som krisen resulterade i ändrades
förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
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(förordning (EG) nr 1927/2006) tillfälligt till slutet av 2011 så att den kunde tillhandahålla
samfinansiering på 50–65 procent. Den nya förordningen för Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter för perioden 2014–2020 (förordning (EU) nr 1309/2013) antogs av
parlamentet och rådet i december 2013 med en budget på högst 150 miljoner euro. Den omfattar
inte bara uppsägningar till följd av strukturförändringar orsakade av globaliseringen, utan även
uppsägningar till följd av globala finansiella och ekonomiska kriser.
EU:s nya program för sysselsättning och social innovation har införlivat det tidigare programmet
Progress som en av sina tre pelare. Programmet har en budget på 550 miljoner euro och dess
syfte är att främja varaktig sysselsättning av hög kvalitet, garantera ett adekvat och anständigt
socialt skydd, bekämpa social utestängning och fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentets inflytande över ESF har ökat under årens lopp. Enligt Maastrichtfördraget krävdes
parlamentets samtycke för antagandet av de allmänna bestämmelser som reglerar fonderna,
medan antagandet av tillämpningsbestämmelser för ESF enligt Amsterdamfördraget lyder under
medbeslutandeförfarandet. Parlamentet anser att ESF är EU:s viktigaste verktyg för att bekämpa
arbetslösheten och har därför alltid förespråkat en effektiv förvaltning av fonden och efterlyst
enklare lagstiftning och förfaranden, vilket skulle effektivisera och höja kvaliteten på ESF-
stödet.
För programperioden 2007–2013 kompletterade parlamentet kommissionens förslag om en
förordning om ESF med ändringar som bidrog till att göra om fonden så att den blev ett
viktigt redskap för att underlätta genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin.
Parlamentet ändrade förslaget till förordning för att utvidga tillämpningsområdet för ESF-stödet
så att det omfattar insatser för att bekämpa ojämlikheter mellan män och kvinnor, diskriminering
och social utestängning genom att förenkla tillgången till arbete för utsatta grupper.
Parlamentet stödde kommissionens förslag om ESF:s bidrag till hanteringen av den ekonomiska
krisen och godkände den lagstiftning på området som syftar till att påskynda åtkomsten till
fonden. I sin resolution av den 7 oktober 2010 förespråkade parlamentet att ESF skulle
stärkas eftersom fonden är den främsta drivkraften för genomförandet av Europa 2020-målen,
t.ex. genom större flexibilitet och förenkling av kontroller och förfaranden.
Tack vare parlamentet kommer ESF under den innevarande programperioden 2014–2020
att stå för 23,1 procent av EU:s sammanlagda sammanhållningsstöd, och 20 procent av
varje medlemsstats ESF-anslag måste avsättas för åtgärder som främjar social delaktighet.
Parlamentet har även insisterat på att fonden för justering för globaliseringseffekter ska bli
tillgänglig för nya kategorier av förmånstagare, såsom egenföretagare.
I samband med den senaste tidens flyktingström fastställde parlamentet i sin resolution av
den 5 juli 2016 att yrkesmässig integration är en språngbräda för social delaktighet, och betonade
att ESF finns tillgänglig för åtgärder som ska underlätta integreringen av flyktingar på Europas
arbetsmarknader. Dessutom vill man se att fonden ges ökad betydelse.
Stefan Schulz
06/2017
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