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Euroopa Sotsiaalfond võitluses vaesuse ja töötuse
vastu
 
Uuenenud "Euroopa Sotsiaalfond+" programmil on tähtis roll võitluses vaesuse ja
töötuse vastu Euroopas. Uuri lähemalt videost.
 

8. juunil toimunud täiskogu istungil kinnitas Euroopa Parlament oma seisukoha uue Euroopa
Sotsiaalfondi osas.
 
 
Uuenenud Euroopa Sotsiaalfond, mida nimetatakse nüüd Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+),
keskendub lastele ja noortele. Aastate 2021–2027 eelarveks on 88 miljardit eurot ja see aitab
ELi riikidel pakkuda lastele juurdepääsu tasuta haridusele, korralikule toidule ja eluasemele.
Samuti toetatakse investeeringuid töötute noorte õpipoisiõppesse ja kutseõppesse.
 
 
ELis on paljud inimesed mures tööhõive ja vaesuse pärast. ESF+ eesmärk on aidata saavutada
täielikku tööhõivet, parandada töö kvaliteeti, suurendada tulemuslikkust, muuta lihtsamaks töö
leidmise ELi mõnes teises piirkonnas, parandada haridus- ja koolitusvõimalusi ning edendada
sotsiaalset kaasatust.
 
Mis on Euroopa Sotsiaalfond? 

Euroopa Sotsiaalfond on ELi vanim rahastamisvahend, mida kasutatakse inimeste
heaks  investeerimiseks,  töötajate  tööhõivevõimaluste  parandamiseks  ja  nende
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Euroopa Sotsiaalfond+
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elatustaseme tõstmiseks 
Rahalised vahendid jaotatakse ELi riikide ja piirkondade vahel ning rahastatakse
mitmesuguseid  rakenduskavasid  ja  tööhõivega  seotud  projekte  alates  abist
töökohtade  loomisel  kuni  haridusliku  ebavõrdsuse,  vaesuse  ja  sotsiaalse
kaasatusega  tegelemiseni. 
Toetusesaajateks on enamasti inimesed, kuid rahastust võib kasutada ka ettevõtete
ja asutuste abistamiseks
 

Rohkem paindlikkust, lihtsust ja tõhusust 
Ajakohastatud Euroopa Sotsiaalfond+ ühendab ressursside koondamise eesmärgil järgmised
praegu olemasolevad fondid ja programmid:
 

Euroopa Sotsiaalfond ja noorte tööhõive algatus 
Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks 
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm
 

Vahendite koondamine võimaldab pakkuda lõimitumat ja paremini suunatud toetust. Näiteks
oleks vaesuse all kannatavatel inimestel kasu materiaalse abi ja seda täiendava sotsiaalse toe
paremast kombinatsioonist. Tänu paindlikumatele ja lihtsamatele reeglitele peaks inimestel ja
organisatsioonidel olema lihtsam fondi rahastusest osa saada.
 
Peamised prioriteedid 
ESF+ investeerib järgmisesse kolme põhivaldkonda: haridus, koolitus ja elukestev õpe;
tööturgude tulemuslikkus ja võrdne juurdepääs kvaliteetsele tööhõivele; sotsiaalne kaasatus ja
võitlus vaesuse vastu.
 
 
Samuti toetaksid ESF+ vahendid algatusi, mis aitavad inimestel leida parema töökoha või
töötada ELi sees mõnes muus piirkonnas või riigis. Lisaks toetataks uute oskuste omandamist
uut tüüpi töökohtade jaoks, mis tulenevad rohe- ja digipöördest. 
 
Lisateave sotsiaalpoliitika kohta
Noorte tööhõive: ELi meetmed lahenduse leidmiseks
Tööle naasmine pärast pikka haigust või vigastust (video)
Euroopa solidaarsuskorpus: noorte võimalused

Lisateave
Menetlusetapid
Ülevaade
Teabeleht: mis on ESF+?
Pressiteade: ESF+ 2021-2027 kokkulepe (29.1.2021)
Pressiteade: Parlamendiliikmed kinnitavad uue Euroopa Sotsiaalfondi (08.6.2021)

Artikkel

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 2

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171201STO89305/noorte-tootus-euroopa-liidus-milline-on-parim-lahendus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180703STO07134/euroopa-solidaarsuskorpus-noorte-voimalused
https://oeilm.secure.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0206(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210129IPR96701/agreement-reached-on-the-european-social-fund-for-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210604IPR05527/meps-approve-new-social-fund-to-support-young-people-and-the-most-deprived

