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EVROPSKI SOCIALNI SKLAD PLUS

Evropski socialni sklad je bil oblikovan z Rimsko pogodbo, da bi se izboljšala
mobilnost delavcev in možnosti zaposlovanja. Njegove naloge in pravila delovanja
so bili pozneje prilagojeni gospodarskim gibanjem in razmeram na področju
zaposlovanja v državah članicah ter razvoju političnih prednostnih nalog,
opredeljenih na ravni EU.

PRAVNA PODLAGA

Členi 46(d), 149, 153(2)(a), 164, 175(3) in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU).

CILJI

Cilj Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) je podpreti države članice pri reševanju
krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19, doseči visoko stopnjo zaposlenosti
in pravično socialno zaščito ter razviti usposobljeno in odporno delovno silo, ki bo
pripravljena na prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo. ESS+ je glavno orodje EU
za naložbe v ljudi.

DOSEŽKI

A. Predhodna programska obdobja
Evropski socialni sklad je bil prvi strukturni sklad. Na začetku (do leta 1970) so
države članice iz njega dobile povrnjeno polovico stroškov poklicnega usposabljanja
in dodatkov za preselitev delavcev, ki jih je prizadelo gospodarsko prestrukturiranje.
V tem obdobju je pomoč iz sklada prejelo več kot dva milijona ljudi. Leta 1971
so se s sklepom Sveta sredstva sklada precej povečala, z novo reformo leta 1983
v okviru Sklepa Sveta 83/516/EGS pa je sklad postal bolj osredotočen na boj
proti brezposelnosti mladih in pomoč regijam, ki so to najbolj potrebovale. Enotni
evropski akt iz leta 1986 je z vključitvijo cilja ekonomske in socialne kohezije
v Skupnosti v Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti ustvaril podlago za celovito
reformo, katere osnovni cilj je bil uvesti usklajen pristop k načrtovanju in delovanju
strukturnih skladov. Z Maastrichtsko pogodbo se je obseg podpore iz Evropskega
socialnega sklada razširil še na prilagajanje spremembam v industriji in proizvodnih
sistemih. V naslednjem programskem obdobju (1994–1999) so se sredstva, dodeljena
ekonomski in socialni koheziji, podvojila.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:31983D0516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:12002E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:12012M/TXT


Kratki vodič po Evropski uniji - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

Z Agendo 2000 je bil splošni okvir strukturnih skladov za programsko obdobje 2000–
2006 poenostavljen. Evropski socialni sklad s sredstvi v višini 60 milijard EUR je dobil
dvojno nalogo, in sicer prispevati tako h kohezijski politiki kot k izvajanju evropske
strategije zaposlovanja (2.3.3). Prav tako je sofinanciral pobudo EQUAL, ki se je
osredotočala na podporo inovativnim nadnacionalnim projektom, namenjenim boju
proti diskriminaciji in prikrajšanosti na trgu dela.
V programskem obdobju 2007–2013 so ostali le trije strukturni skladi: Evropski
socialni sklad (ESS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad.
Skupaj naj bi dosegli cilje konvergence (81,5 % sredstev), regionalne konkurenčnosti
in zaposlovanja (16 % sredstev) ter teritorialnega sodelovanja za spodbujanje
usklajenega razvoja v vsej EU (2,5 % sredstev).
Sredstva strukturnih skladov se državam članicam dodelijo v skladu s formulo,
v kateri se upoštevajo število prebivalcev (in gostota prebivalstva), regionalna
razvitost, brezposelnost in stopnja izobraženosti, o čemer se države članice dogovorijo
ob določitvi večletnega finančnega okvira za dano obdobje. Ena glavnih lastnosti
strukturnih skladov je načelo dodatnosti, v skladu s katerim države članice ne morejo
uporabiti strukturnih skladov, da bi nadomestile domače izdatke, ki bi jih načrtovale
v vsakem primeru.
Sklad je imel v obdobju 2007–2013 skupaj z drugimi finančnimi instrumenti kohezijske
politike EU osrednjo vlogo pri evropskem akcijskem načrtu za okrevanje, ki ga je
Evropski svet sprejel decembra 2008.
B. Načrtovalno obdobje 2014–2020
1. Pet strukturnih skladov, ki jih urejajo skupna pravila
Pet evropskih strukturnih in investicijskih skladov v programskem obdobju 2014–2020,
in sicer Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad,
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo,
ureja sklop skupnih pravil v Uredbi (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 2013.
Poleg tega so v uredbah za posamezne sklade opredeljena področja delovanja in
druge podrobnosti. V Uredbi (EU) št. 1304/2013 z dne 17. decembra 2013 so določene
naloge Evropskega socialnega sklada, vključno s področjem uporabe njegove podpore,
posebnimi določbami in vrstami izdatkov, upravičenimi do pomoči.
Skladu je bilo dodeljenih 74 milijard EUR (v obdobju 2007–2013 je predvideni znesek
znašal 75 milijard EUR), iz njega pa so se v sedemletnem obdobju večletnega
finančnega okvira 2014–2020 sofinancirali nacionalni ali regionalni operativni programi,
ki so jih predlagale države članice in jih je odobrila Komisija s sklepom.
Poudarek je bil na naslednjih štirih tematskih ciljih:
— spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpiranje mobilnosti

delovne sile;

— spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in diskriminaciji;

— vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti ter
vseživljenjsko učenje;
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— izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovita
javna uprava.

Vloga Evropskega socialnega sklada se je za obdobje 2014–2020 zaradi uvedbe
pravno zavezujočega najnižjega deleža v višini 23,1 % vseh kohezijskih sredstev
povečala. Vsako leto je sklad pomagal približno 10 milijonom ljudi pri iskanju zaposlitve
ali izboljšanju njihovih znanj in spretnosti, da bi lahko našli zaposlitev v prihodnosti.
2. Evropski socialni sklad in pobuda za zaposlovanje mladih
Uredba o ESS vključuje pobudo za zaposlovanje mladih, katere skupni proračun je
za obdobje 2014–2020 znašal 8,8 milijarde EUR (6,4 milijarde EUR, v letu 2016
pa še dodatnih 2,4 milijarde EUR). Financira se iz treh virov: nacionalnih
dodelitev Evropskega socialnega sklada, posebnega proračuna EU in nacionalnega
sofinanciranja dela Evropskega socialnega sklada. S pobudo se podpirajo mladi,
ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, v regijah, kjer stopnja
brezposelnosti mladih znaša več kot 25 %.
3. COVID-19 in invazija na Ukrajino
Komisija je aprila 2020 začela izvajati dva svežnja ukrepov: naložbeno pobudo v odziv
na koronavirus in naložbeno pobudo v odziv na koronavirus plus za mobilizacijo
strukturnih skladov EU za odziv na krizo. Parlament in Svet sta predlog hitro sprejela.
Nobena nova finančna sredstva EU niso bila zagotovljena, vendar je dovoljena največja
prožnost pri uporabi obstoječih neporabljenih sredstev tam, kjer so najbolj potrebna.
Države članice lahko prenesejo sredstva med skladi, regijami in temami ter se jim
izjemoma dovoli 100-odstotno sofinanciranje za obdobje 2020–2021. Komisija je
maja 2020 nadaljevala delo na predlogu svežnja REACT–EU (pomoč pri okrevanju
za kohezijo in območja Evrope), ki bo zagotovil 55 milijard EUR dodatnih naložb
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Sklada
za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Evropski socialni sklad ima glavno vlogo pri
takojšnjem odzivu na krizo zaradi covida-19, saj je mobiliziral 1,4 milijarde EUR
neposredne podpore, skupni znesek podpore pa bo verjetno višji. Uporablja se za
podporo socialnim storitvam, ohranjanje delovnih mest v prizadetih sektorjih, vključno
s shemami skrajšanega delovnega časa, zaščito ranljivih skupin in financiranje plač
zdravstvenega osebja, opreme IT in osebne zaščitne opreme.
V svežnjih kohezijski ukrepov za begunce v Evropi (CARE, iz aprila 2022) in CARE Plus
(iz aprila 2022) se spreminjajo skupna pravila in uredba o FEAD ter dodaja dodatna
prožnost kohezijski politiki za obdobje 2014–2020, saj je treba nujno obravnavati
migracijske izzive, ki so posledica vojaške invazije Rusije.
C. Načrtovalno obdobje 2021–2027
1. Uredba o skupnih določbah za obdobje 2021–2027
Komisija je 29. maja 2018 sprejela predlog uredbe o skupnih določbah za obdobje
2021–2027. Uredba o skupnih določbah je bila 14. januarja 2020 spremenjena
s predlogom Komisije, da bi vključevala Sklad za pravični prehod, 28. maja 2020, po
izbruhu pandemije covida-19, pa so bile predlagane dodatne spremembe. Parlament
je uredbo sprejel v drugi obravnavi 23. junija 2021. Končni akt je bil podpisan 24. junija
(Uredba (EU) 2021/1060).
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Uredba o skupnih določbah določa finančna pravila za osem skladov v okviru deljenega
upravljanja, tj. ESS+, ESRR, Kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod, Evropski sklad
za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo
varnost ter instrument za upravljanje meja in vizume. Določa tudi skupne določbe, ki se
uporabljajo za prvih pet navedenih skladov, vključno z Evropskim socialnim skladom+.
Vendar se uredba o skupnih določbah ne uporablja za sklop Evropskega socialnega
sklada+ za zaposlovanje in socialne inovacije, saj se ta izvaja z neposrednim in
posrednim upravljanjem.
2. Evropski socialni sklad+
Maja 2018 je Komisija predstavila predlog za večletni finančni okvir za obdobje
2021–2027. Predlog je vključeval prenovljeni Evropski socialni sklad+ s proračunom
v višini 101 milijarde EUR. Evropski socialni sklad+ (ESS+) naj bi združil Evropski
socialni sklad (ESS), pobudo za zaposlovanje mladih (YEI), Sklad za evropsko
pomoč najbolj ogroženim (FEAD), program EU za zaposlovanje in socialne inovacije
(EaSI) in zdravstveni program EU. V okviru krize zaradi pandemije covida-19 je
Komisija napovedala, da bo v naslednjem večletnem finančnem okviru uveden
poseben zdravstveni program: program EU za zdravje. Komisija je 28. maja 2020
v okviru revidiranega večletnega finančnega okvira 2021–2027 in svežnja za okrevanje
objavila spremenjeno uredbo o ESS+, pri čemer zdravstveni program ni vključen
v njeno področje uporabe. Parlament je 4. aprila 2019 sprejel stališče v prvi
obravnavi, 8. junija 2021 pa je sprejel stališče v drugi obravnavi. Končni akt je bil
podpisan 24. junija (Uredba (EU) 2021/1057). Skupni proračun za ESS+ znaša skoraj
99,3 milijard EUR.
Posebni cilji Evropskega socialnega skladu+ so med drugim:
— pomoč političnim področjem zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,

izobraževanja in socialnega vključevanja, in sicer s pomočjo pri izkoreninjenju
revščine in s tem prispevanjem k izvajanju evropskega stebra socialnih pravic;

— podpiranje digitalnega in zelenega prehoda, ustvarjanje delovnih mest s pomočjo
znanj in spretnosti za pametno specializacijo ter izboljšanje sistemov
izobraževanja in usposabljanja;

— podpiranje začasnih ukrepov v izjemnih ali neobičajnih okoliščinah (npr.
financiranje programov skrajšanega delovnega časa, ne da bi jih bilo treba
kombinirati z aktivnimi ukrepi, ali zagotavljanje dostopa do zdravstvenega varstva,
tudi za osebe, ki niso neposredno socialno-ekonomsko ranljive).

Določbe o ESS+ zajemajo naslednje:
— vse države članice morajo brezposelnost mladih obravnavati v svojih programih

za porabo sredstev. V državah članicah, kjer je število mladih, ki niso zaposleni, se
ne izobražujejo ali usposabljajo, nad povprečjem EU, bo 12,5 % sredstev iz sklada
porabljenih za boj proti brezposelnosti mladih;

— vsaj 25 % proračuna je treba porabiti za spodbujanje socialne vključenosti,
vključno z vključevanjem državljanov tretjih držav;
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— vsaj 3 % proračuna je treba porabiti za pomoč v hrani in osnovno materialno pomoč
najbolj ogroženim;

— vse države članice morajo dodeliti ustrezen znesek svojih sredstev ESS+ za
zagotavljanje jamstva za otroke prek ciljno usmerjenih ukrepov za boj proti revščini
otrok. Države članice, v katerih je stopnja revščine otrok nad povprečjem EU,
morajo za reševanje tega vprašanja uporabiti vsaj 5 % svojih sredstev ESS+;

— ustrezna finančna sredstva je treba dodeliti za krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev in civilne družbe v državah članicah, vsaj 0,25 % sredstev pa bi bilo
treba dodeliti, ko se to zahteva v priporočilih za posamezne države;

— v členu o spoštovanju temeljnih pravic se poudarja, da bi bilo treba vse operacije
izbrati in izvajati v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Vsaka država članica mora za pridobitev sredstev kohezijske politike pripraviti
sporazum o partnerstvu. To je strateški dokument za načrtovanje naložb, v katerem
so določeni načrti nacionalnih organov za uporabo Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Evropskega socialnega sklada+, Kohezijskega sklada, Sklada za pravični
prehod in Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. V njem so navedeni
okvirni letni zneski dodeljenih finančnih sredstev za posamezni program. Komisija
je doslej (12. septembra 2022) sprejela partnerske sporazume 20 držav članic za
programsko obdobje 2021–2027.
3. Instrumenti za vključevanje na trg dela, ki dopolnjujejo Evropski socialni sklad
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen v okviru večletnega
finančnega okvira 2007–2013 kot instrument konkurenčnosti, ne kohezije, za podporo
delavcem, odpuščenim zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovni trgovini, ki so
posledica globalizacije. Medtem ko ESS+ podpira programe za doseganje dolgoročnih
strukturnih ciljev, da bi ljudje obdržali delo ali bi se ponovno vključili na trg dela,
pa se ESPG odziva na posebne nujne primere, kot so množična odpuščanja zaradi
globalizacije, za omejeno časovno obdobje.
Zaradi krize je bila uredba o ESPG (Uredba (ES) št. 1927/2006) začasno spremenjena,
in sicer do konca leta 2011, da bi sklad pomagal tudi delavcem, odpuščenim zaradi
krize, stopnja sofinanciranja pa je bila od 50- do 65-odstotna. Ta sprememba je bila
prenesena v uredbo o ESPG za obdobje 2014–2020 (Uredba (EU) št. 1309/2013) in
vključuje presežne delavce, ki so posledica svetovne finančne in gospodarske krize,
poleg presežnih delavcev, ki so posledica globalizacije. Področje uporabe je bilo za
obdobje 2014–2020 razširjeno na nove kategorije upravičencev, kot so samozaposleni,
začasni delavci in delavci, zaposleni za določen čas. Uredba o ESPG je bila zaradi
morebitnega trdega Brexita leta 2019 spremenjena, da bi pomagali delavcem in
samozaposlenim v preostalih državah EU-27, ki bi izgubili zaposlitev, če bi Združeno
kraljestvo izstopilo brez sporazuma (glej Uredbo (EU) 2019/1796).
Komisija je 30. maja 2018 predlagala nov, revidiran ESPG za obdobje po letu 2020
z najvišjim letnim zneskom 200 milijonov EUR (v cenah iz leta 2018) zunaj zgornjih
meja večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Predlog razširja kritje na
delavce, ki so izgubili zaposlitev zaradi prestrukturiranja kot posledice prehoda na
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nizkooglijično gospodarstvo, avtomatizacije ali digitalizacije, prag za aktiviranje ESPG
pa znižuje s 500 na 250 presežnih delavcev.
Komisija je 27. maja 2020 v okviru načrta okrevanja za Evropo predlagala povečanje
najvišjega letnega zneska na 386 milijonov EUR. Odbor za zaposlovanje in socialne
zadeve Evropskega parlamenta je 27. januarja 2021 odobril besedilo hitrega dogovora
v drugi obravnavi v medinstitucionalnih pogajanjih in zlasti pozval k znižanju praga
za presežne delavce z 250 na 200. Parlament je besedilo odobril v drugi obravnavi
27. aprila, končni akt pa je bil podpisan 28. aprila (Uredba (EU) 2021/691). Letni
proračun ESPG za obdobje 2021–2027 znaša 210 milijonov EUR.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je imel z leti vse večji vpliv na Evropski socialni sklad. Po
Maastrichtski pogodbi je moral odobriti splošne določbe o skladih. Od začetka
veljavnosti Lizbonske pogodbe se splošna pravila sprejemajo v skladu z rednim
zakonodajnim postopkom. Parlament meni, da je ta sklad najpomembnejše sredstvo
Unije za boj proti brezposelnosti. Zato se je vedno zavzemal za njegovo učinkovito
delovanje in je pozival k poenostavitvi zakonodaje in postopkov, da bi se izboljšala
učinkovitost in kakovost pomoči iz sklada.
Z leti je razširil področje njegove uporabe, da bi vključil prizadevanja za odpravo
neenakosti med spoloma, diskriminacije in socialne izključenosti prek zagotavljanja
lažjega dostopa do zaposlitve za ranljive skupine. Podprl je predlog Komisije
o prispevku tega sklada k reševanju gospodarske krize in v resoluciji z dne
7. oktobra 2010 pozval h krepitvi Evropskega socialnega sklada kot glavnega gonila
za izvajanje ciljev strategije Evropa 2020.
Po zaslugi Parlamenta sredstva sklada v programskem obdobju 2014–2020 znašajo
23,1 % vseh kohezijskih sredstev EU, poleg tega je treba v vsaki državi članici 20 %
sredstev, dodeljenih iz ESS, nameniti socialnemu vključevanju.
Zaradi pritoka beguncev, ki se je začel leta 2014, je v svoji resoluciji z dne 5. julija 2016
navedel, da je vključevanje v zaposlitev korak na poti k vključevanju v družbo, in
poudaril razpoložljivost sredstev ESS za ukrepe, ki omogočajo vključevanje beguncev
na trge dela EU. Komisija se je na to odzvala v svojem predlogu ESS+ za obdobje
2021–2027, tako da je k ciljem sklada dodala posebno sklicevanje na priseljence in
njihovo vključevanje na trg dela.
Poleg tega spremembe Parlamenta za ESS+ za obdobje 2021–2027 vključujejo
namensko omejevanje več sredstev za pomoč v hrani in materialno pomoč, ustrezno
financiranje za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev in zaščitne ukrepe za
zagotovitev, da projekti, ki se financirajo iz sredstev EU, popolnoma spoštujejo temeljne
pravice.

Monika Makay
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
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	Evropski socialni sklad plus
	Pravna podlaga
	Cilji
	Dosežki
	Vloga Evropskega parlamenta


