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DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND PLUS

Den Europæiske Socialfond (ESF) blev oprettet ved Romtraktaten med henblik på at
forbedre arbejdstagernes mobilitet og beskæftigelsesmuligheder. Fondens opgaver
og operationelle regler er efterfølgende blevet revideret for at afspejle udviklingen i
økonomien og beskæftigelsessituationen i medlemsstaterne samt udviklingen i de
politiske prioriteringer på EU-plan.

RETSGRUNDLAG

Artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, stk. 2, litra a), artikel 164, artikel 175, stk. 3,
og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

MÅL

Formålet med Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) er at støtte medlemsstaterne
i at tackle krisen som følge af covid-19-pandemien, opnå et højt beskæftigelsesniveau
og en retfærdig social beskyttelse og udvikle en kompetent og modstandsdygtig
arbejdsstyrke, der er klar til overgangen til en grøn og digital økonomi. ESF+ er EU's
vigtigste instrument til investering i mennesker.

RESULTATER

A. Foregående programmeringsperioder
ESF var den første strukturfond. I fondens første år, frem til 1970, godtgjorde den
medlemsstaterne 50 % af deres omkostninger til erhvervsuddannelse og flyttetilskud
for arbejdstagere, der blev ramt af økonomisk omstrukturering. Over to millioner
mennesker modtog hjælp fra fonden i denne periode. I 1971 øgede en rådsafgørelse
fondens midler betragteligt, og ved en ny reform i 1983 af Rådets afgørelse 83/516/
EØF blev fondens sigte ændret til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og bistand
til de mest trængende regioner. Ved at inkorporere målet om økonomisk og social
samhørighed i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab lagde den
europæiske fælles akt (1986) grunden til en omfattende reform, der grundlæggende
havde til formål at indføre en samordnet tilgang til programmering og drift af
strukturfondene. Maastrichttraktaten udvidede ESF-støttens anvendelsesområde til at
omfatte »tilpasning til industrielle ændringer og ændringer i produktionssystemerne«.
I den næste programmeringsperiode (1994-1999) blev støtten til økonomisk og social
samhørighed fordoblet.
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Som led i handlingsplanen Agenda 2000 blev de overordnede rammer
for strukturfondene forenklet for programmeringsperioden 2000-2006. ESF
fik med et budget på 60 mia. EUR den dobbelte opgave at bidrage
til både samhørighedspolitikken og til gennemførelsen af den europæiske
beskæftigelsesstrategi (2.3.3). Den medfinansierede også fællesskabsinitiativet
»Equal«, der fokuserede på at støtte innovative tværnationale projekter til bekæmpelse
af diskrimination og uligheder på arbejdsmarkedet.
I programmeringsperioden 2007-2013 var der kun tre strukturfonde tilbage: ESF,
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Disse
fonde skulle tilsammen opfylde målene om konvergens (81,5% af midlerne), regional
konkurrenceevne og beskæftigelse (16 % af midlerne) og territorialt samarbejde (2,5 %
af midlerne).
Strukturfondsmidlerne fordeles blandt medlemsstaterne efter en formel, der
tager højde for befolkningstal (og -tæthed), regional velstand, arbejdsløshed og
uddannelsesniveau, og forhandles på plads af medlemsstaterne i fællesskab samtidig
med den flerårige finansielle ramme (FFR) for en given periode. Et væsentligt aspekt
af strukturfondene er additionalitetsprincippet, ifølge hvilket medlemsstaterne ikke må
lade strukturfondsmidler træde i stedet for national støtte, som de alligevel ville have
budgetteret med.
I perioden 2007-2013 spillede ESF sammen med de øvrige finansieringsinstrumenter
under den europæiske samhørighedspolitik en central rolle i den europæiske
økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i december
2008.
B. Programmeringsperioden 2014-2020
1. Fem strukturfonde styret af et fælles regelsæt
De fem europæiske struktur- og investeringsfonde for perioden 2014-2020 —
EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond — blev styret af et
fælles regelsæt som fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013.
Derudover var der i fondsspecifikke forordninger fastsat interventionsområder og
andre detaljer. Forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 fastlagde ESF's
opgaver, herunder anvendelsesområdet for støtten, særlige bestemmelser og de typer
af udgifter, der er støtteberettigede.
Med en bevilling på 74 mia. EUR (mod en planlagt sum på 75 mia. EUR for perioden
2007-2013) medfinansierede ESF nationale eller regionale operationelle programmer,
der ligesom den flerårige finansielle ramme løb over syv år, og som blev foreslået af
medlemsstaterne og godkendt ved en afgørelse i Kommissionen.
Den fokuserede på følgende fire tematiske mål:
— fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til

arbejdskraftmobilitet

— fremme af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom og forskelsbehandling
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— investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder
og livslang læring

— styrkelse af den institutionelle kapacitet hos offentlige myndigheder og
interessenter samt effektiv offentlig forvaltning.

ESF's rolle i perioden 2014-2020 blev styrket med indførelsen af en juridisk bindende
minimumsandel af de samlede samhørighedsbevillinger på 23,1 %. Hvert år hjalp
fonden ca. 10 millioner mennesker med at finde arbejde eller forbedre deres
færdigheder, så de kunne finde arbejde i fremtiden.
2. Den Europæiske Socialfond og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
ESF-forordningen omfatter ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som havde et samlet
budget på 8,8 mia. EUR for perioden 2014-2020 (6,4 mia. EUR, forøget med
2,4 mia. EUR i 2016). Der er tre finansieringskilder: ESF-tildelinger til medlemsstater,
et særligt EU-budget og medlemsstaternes andel af samfinansieringen med ESF.
Initiativet støtter unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (de
såkaldte NEET'er), i regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 %.
3. Covid-19 og invasionen af Ukraine
I april 2020 lancerede Kommissionen to pakker af foranstaltninger:
investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset og investeringsinitiativet som
reaktion på coronavirusset Plus for at mobilisere EU's strukturfonde som reaktion
på krisen. Parlamentet og Rådet vedtog hurtigt de to forslag. Der blev ikke stillet
nye finansielle EU-midler til rådighed, men der er størst mulig fleksibilitet med
hensyn til at anvende eksisterende, ubrugte ressourcer, hvor der er mest brug for
dem. Medlemsstaterne kan overføre midler mellem fonde, regioner og emner og
tillades undtagelsesvis 100 % medfinansiering for perioden 2020-2021. I maj 2020
fulgte Kommissionen tiltaget op med forslaget om REACT-EU (genopretningsstøtte til
samhørighed og Europas territorier), som vil yde 55 mia. EUR i yderligere investeringer
gennem EFRU, ESF og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.
ESF har spillet en afgørende rolle i den umiddelbare reaktion på covid-19-krisen ved at
mobilisere 1,4 mia. EUR i direkte støtte, og det samlede støttebeløb forventes at være
højere. Den er blevet anvendt til at støtte sociale tjenester, opretholde beskæftigelsen
i de berørte sektorer, herunder gennem ordninger med nedsat arbejdstid, beskytte
sårbare grupper og finansiere lønninger til sundhedspersonale, IT-udstyr og personlige
værnemidler.
Pakkerne samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa (CARE, april 2022) og CARE
Plus (april 2022), der ændrer de fælles regler og forordningen om Den Europæiske
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, tilføjer yderligere fleksibilitet til
samhørighedspolitikken for 2014-2020, i betragtning af at det haster med at tackle de
migrationsmæssige udfordringer, der er en følge af Ruslands militære invasion.
C. Programmeringsperioden 2021-2027
1. Forordningen om fælles bestemmelser 2021-2027
Den 29. maj 2018 vedtog Kommissionen forslaget til forordning om fælles
bestemmelser for perioden 2021-2027. Forordningen om fælles bestemmelser blev
ændret ved et forslag fra Kommissionen den 14. januar 2020 for at medtage Fonden
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for Retfærdig Omstilling (FRO), og den 28. maj 2020 blev der efter covid-19-
udbruddet foreslået yderligere ændringer. Parlamentet vedtog forordningen om fælles
bestemmelser ved andenbehandlingen den 23. juni 2021. Den endelige retsakt blev
undertegnet den 24. juni (forordning (EU) 2021/1060).
I forordningen om fælles bestemmelser fastsættes de finansielle regler for otte fonde
under delt forvaltning, dvs. ESF+, EFRU, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig
Omstilling, Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF), Asyl- og
Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning
og visa. Den fastsætter også de fælles bestemmelser for de første fem nævnte
fonde, herunder ESF+. Forordningen om fælles bestemmelser finder imidlertid ikke
anvendelse på indsatsområdet beskæftigelse og social innovation under ESF+, da den
er under direkte og indirekte forvaltning.
2. ESI+
Den 2. maj 2018 fremlagde Kommissionen sit forslag til FFR for 2021-2027. Forslaget
omfattede en fornyet ESF+ med et budget på 101 mia. EUR. ESF+ vil blive lagt
sammen med ESF, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den Europæiske Fond for
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, EU-programmet for beskæftigelse og social
innovation (EaSI) og EU's sundhedsprogram. I forbindelse med covid-19-krisen
meddelte Kommissionen, at der ville blive indført et særskilt sundhedsprogram i den
næste FFR: EU4Health-programmet: Den 28. maj 2020 offentliggjorde Kommissionen
som led i den reviderede FFR for 2021-2027 og genopretningspakken et ændret
forslag til ESF+-forordningen, som ikke omfattede sundhedsprogrammet. Parlamentet
fastlagde sin førstebehandlingsholdning den 4. april 2019 og vedtog sin holdning ved
andenbehandlingen den 8. juni 2021. Den endelige retsakt blev undertegnet den 24.
juni (forordning (EU) 2021/1057). Det samlede budget for ESF+ beløber sig til næsten
99,3 mia. EUR.
ESF+ har følgende specifikke mål:
— Støtte til politikområderne beskæftigelse og arbejdskraftmobilitet, uddannelse og

social inklusion, navnlig ved at bidrage til udryddelse af fattigdom og derved
bidrage til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder

— Støtte til den digitale og grønne omstilling, jobskabelse gennem færdigheder til
intelligent specialisering og forbedringer af uddannelsessystemerne

— Støtte til midlertidige foranstaltninger under ekstraordinære eller usædvanlige
omstændigheder (f.eks. finansiering af ordninger med nedsat arbejdstid uden at
kræve, at de kombineres med aktive foranstaltninger, eller sikring af adgang til
sundhedsydelser, herunder for personer, der ikke umiddelbart er socioøkonomisk
sårbare).

Bestemmelserne i ESF+ omfatter følgende:
— Alle medlemsstater skal tage fat på ungdomsarbejdsløsheden i deres

udgiftsprogrammer. I medlemsstater, hvor antallet af NEET'er ligger over
EU-gennemsnittet, vil 12,5 % af fonden blive brugt på bekæmpelse af
ungdomsarbejdsløshed
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— Mindst 25 % af budgettet skal anvendes til at fremme social inklusion, herunder
integration af tredjelandsstatsborgere

— Mindst 3 % af budgettet skal anvendes til fødevarehjælp og elementær materiel
bistand til de socialt dårligst stillede

— Alle medlemsstater skal afsætte et passende beløb af deres ESF+-midler
til gennemførelsen af børnegarantien gennem målrettede foranstaltninger til
bekæmpelse af børnefattigdom. Medlemsstater med et børnefattigdomsniveau,
der ligger over EU-gennemsnittet, skal bruge mindst 5 % af deres ESF+-midler til
at løse dette problem

— Der skal afsættes tilstrækkelige midler til kapacitetsopbygning for
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i medlemsstaterne, og mindst 0,25 %
af fonden bør tildeles, når de landespecifikke henstillinger kræver det

— En artikel om overholdelse af de grundlæggende rettigheder skal understrege,
at alle operationer bør udvælges og gennemføres i overensstemmelse med Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

For at kunne drage fordel af midlerne fra samhørighedspolitikken skal hver
medlemsstat udarbejde en partnerskabsaftale. Dette er et strategidokument for
programmering af investeringer, der fastlægger de nationale myndigheders planer
for, hvordan EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, FRO og EHFAF skal anvendes.
Det omfatter den vejledende årlige finansielle tildeling til hvert program. Til dato
(den 12. september 2022) har Kommissionen vedtaget partnerskabsaftaler fra 20
medlemsstater for programmeringsperioden 2021-2027.
3. Instrumenter for arbejdsmarkedsintegration, der supplerer ESF+
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet som et
politisk redskab til fremme af konkurrencepolitikken — ikke samhørighedspolitikken
— i forbindelse med FFR 2007-2013 for at støtte arbejdstagere, der havde mistet
deres job på grund af væsentlige strukturændringer i verdenshandelen forårsaget
af globaliseringen. Mens ESF+ yder støtte til programmer, der sigter mod at
opfylde de langsigtede strukturelle mål med henblik på at fastholde eller reintegrere
arbejdstagere på arbejdsmarkedet, træder EGF til ved specifikke krisesituationer som
f.eks. masseafskedigelser som følge af globaliseringen, i et begrænset tidsrum.
På baggrund af den økonomiske og finansielle krise blev EGF-forordningen
(forordning (EF) nr. 1927/2006) midlertidigt ændret frem til udgangen af 2011
for at skabe mulighed for at yde støtte til de arbejdstagere, som krisen havde
gjort arbejdsløse, og medfinansiere projekter med en andel på 50-65 %. Denne
ændring blev overført til EGF-forordningen for perioden 2014-2020 (forordning (EU)
nr. 1309/2013) og omfattede afskedigelser som følge af globale finansielle og
økonomiske kriser ud over afskedigelser som følge af globaliseringen. For perioden
2014-2020 blev anvendelsesområdet også udvidet til at omfatte nye kategorier af
støttemodtagere såsom selvstændige, midlertidigt ansatte personer og arbejdstagere
med tidsbegrænset ansættelse. I lyset af et eventuelt hårdt brexit blev EGF-
forordningen ændret i 2019 for at hjælpe arbejdstagere og selvstændige i de resterende
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27 EU-lande, som ville miste deres job, hvis Det Forenede Kongerige trak sig ud uden
en aftale (forordning (EU) 2019/1796).
Den 30. maj 2018 foreslog Kommissionen en ny revideret EGF for perioden efter 2020
med et maksimalt årligt beløb på 200 mio. EUR (i 2018-priser) uden for FFR-lofterne
for 2021-2027. Forslaget udvider dækningen til arbejdstagere, der mister deres job på
grund af overgangen til en lavemissionsøkonomi, automatisering eller digitalisering, og
sænker tærsklen for aktivering af EGF fra 500 til 250 afskedigelser.
Den 27. maj 2020 foreslog Kommissionen som led i genopretningsplanen for Europa
at forhøje det maksimale årlige beløb til 386 mio. EUR. Den 27. januar 2021
godkendte Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i Parlamentet en
tekst, som der var opnået enighed om ved den tidlige andenbehandling under
de interinstitutionelle forhandlinger, og anmodede navnlig om at sænke tærsklen
for afskedigede arbejdstagere fra 250 til 200. Parlamentet godkendte teksten ved
andenbehandlingen den 27. april, og den endelige retsakt blev undertegnet den 28.
april (forordning (EU) 2021/691). EGF har et årsbudget på 210 mio. EUR for perioden
2021-2027.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentets indflydelse på ESF har været stigende igennem årene. I henhold
til Maastricht-traktaten skulle det afgive samstemmende udtalelse om de
almindelige bestemmelser om fondene. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden er
vedtagelsen af generelle regler for strukturfondene nu underlagt den almindelige
lovgivningsprocedure. Europa-Parlamentet er af den holdning, at ESF er EU's vigtigste
instrument til bekæmpelse af arbejdsløshed. Det har derfor altid talt for en effektiv drift
af fonden og opfordret til en forenkling af lovgivning og procedurer for at optimere ESF-
støttens resultater og kvalitet.
Gennem årene har Parlamentet udvidet ESF's anvendelsesområde til også at omfatte
bekæmpelse af manglende ligestilling, forskelsbehandling og social udstødelse ved
at lette adgangen til arbejdsmarkedet for udsatte grupper. Parlamentet har støttet
op om Kommissionens forslag om ESF's bidrag til håndtering af den økonomiske
krise og opfordrede i sin beslutning af 7. oktober 2010 til, at ESF blev styrket som
hoveddrivkraften i gennemførelsen af Europa 2020-målene.
Takket være Parlamentet tegnede ESF i programmeringsperioden 2014-2020 sig for
23,1 % af EU's samlede samhørighedsfinansiering, ligesom 20 % af den enkelte
medlemsstats ESF-tildeling skulle anvendes til social inklusion.
I lyset af den senere tids tilstrømning af flygtninge, der begyndte i 2014, påpegede
Parlamentet in sin beslutning af 5. juli 2016, at arbejdsmæssig integration er et trinbræt
til social integration, og at det var muligt at bruge ESF til finansiering af foranstaltninger,
som kunne gøre det lettere for flygtninge at komme ind på EU's arbejdsmarkeder.
Kommissionen inddrog disse hensyn i sit forslag til ESF+ for 2021-2027 ved at tilføje
en specifik reference til migranter og integration af disse på arbejdsmarkedet som mål
for ESF+.
I forbindelse med ESF+ for perioden 2021-2027 omfatter Parlamentets
ændringsforslag desuden en øremærkning af flere midler til fødevarehjælp og materiel
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bistand, tilstrækkelig finansiering til kapacitetsopbygning for arbejdsmarkedets parter
og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at projekter, der finansieres med EU-midler,
fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder.

Monika Makay
09/2022
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