
 
Eiropas Sociālais fonds: cīņa pret nabadzību un
bezdarbu
 

Uzlabotā Eiropas Sociālā fonda+ programmas mērķis ir izskaust Eiropā bērnu nabadzību
un jauniešu bezdarbu. Noskatieties video, lai uzzinātu, kā tas notiek.
 
2021. gada 8. jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma jaunus noteikumus, lai pēc pandēmijas
radītās krīzes risinātu bezdarba un nabadzības problēmu Eiropas Savienībā. Atjaunotais un
vienkāršotais Eiropas Sociālais fonds, ko dēvē arī par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+), būs
vērsts uz bērniem un jauniešiem.
 
Fonds, kura budžets 2021.–2027. gadam ir 88 miljardi €, palīdzēs ES valstīm nodrošināt
bērniem piekļuvi bezmaksas izglītībai, pienācīgai pārtikai un mājoklim. Ar to arī tiks atbalstīti
ieguldījumi jauniešu bezdarbnieku māceklībā un profesionālajā apmācībā.
 
Daudzi cilvēki ir nobažījušies par sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem. ESF+ veicinās to
personu sociālo iekļaušanu, kuras zaudējušas darbu un kuru ienākumi ir samazinājušies, un
nodrošinās pārtiku un pamata palīdzību vistrūcīgākajām personām.
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ESF+.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-social-fund-plus-helping-the-most-vulnerable_N01-AFPS-210319-EUSF_ev
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Lielāka elastība, vienkāršība un efektivitāte 
Atjauninātajā Eiropas Sociālajā fondā Plus iekļauti vairāki jau pastāvoši fondi un programmas
un apvienoti to resursi:
 

Eiropas Sociālais fonds un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, 
ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma.
 

Tas ļauj sniegt integrētāku un mērķtiecīgāku atbalstu. Piemēram, cilvēki, kuri nonākuši trūkumā,
gūs priekšrocības no labāka materiālās palīdzības un visaptveroša sociālā atbalsta
kombinācijas.
 
Ņemot vērā šos elastīgākos un vienkāršākos noteikumus, cilvēkiem un organizācijām būs
vieglāk izmantot fonda līdzekļus.
 
Galvenās prioritātes 
ESF+ ieguldīs trīs galvenajās jomās: izglītība, apmācība un mūžizglītība; darba tirgu
efektivitāte un vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai nodarbinātībai; sociālā iekļaušana un
nabadzības apkarošana.
 
ESF+ arī atbalsta iniciatīvas, kas ļauj cilvēkiem atrast labāku darbu vai strādāt citā ES reģionā
vai valstī. Tajā ir ietverta jaunu prasmju veidošana jauna veida darbvietām, kas radīsies zaļās
un digitālās pārkārtošanās procesā.
 
Uzzināt vairāk par nozaru politiku.
 

Jauniešu bezdarbs: ES pasākumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai  
Atgriešanās darbā pēc ilgas slimības vai traumas (video) 
Eiropas Solidaritātes korpuss: jauniešiem pieejamās iespējas  
Programmas “Erasmus+” turpmākā darbība
 
Paziņojums presei “Panākta vienošanās par ESF+ 2021.–2027. gadam” (2021. gada
29. janvāris)
 

Kas ir Eiropas Sociālais fonds?
• Tas ir ES vecākais finanšu instruments, kura līdzekļi tiek ieguldīti cilvēkos, lai uzlabotu darba
iespējas darba ņēmējiem un paaugstinātu viņu dzīves līmeni.

• Finansējums tiek sadalīts pa ES valstīm un reģioniem. Ar to finansē darbības programmas
un ar nodarbinātību saistītus projektus, un to izmanto, lai radītu darbvietas, novērstu
izglītības trūkumu un nabadzību un nodrošinātu sociālo iekļaušanu.

• Saņēmēji parasti ir cilvēki, bet finansējumu var izmantot arī, lai palīdzētu uzņēmumiem un
organizācijām.
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Papildu informācija
Informatīvs pārskats
Procedūras dokumentācija
Faktu lapa “Kas ir ESF+?”
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