
Návrh nařízení o Evropském sociálním fondu 2014–2020 

Shrnutí pro veřejnost  
 

O CO SE JEDNÁ? 

• V současné době je v EU téměř 23 milionů nezaměstnaných a podle odhadů žije 113 milionů 
lidí na hranici nebo pod hranicí chudoby a hrozí jim sociální vyloučení. Sociální otázky a 
otázky zaměstnanosti mají tedy pro Evropany prvořadý význam.  

• Pokud mají Evropané znovu získat práci a vymanit se z chudoby, je nutné, aby získali 
dovednosti, které jsou na trhu potřeba, aby se zvýšila pracovní mobilita a aby vzdělávací 
systémy a politiky pracovního trhu přinášely lepší výsledky.  

• Kromě toho je třeba efektivně reagovat na finanční a hospodářskou krizi a na změny v 
demografických a migračních trendech a nezůstávat pozadu za vývojem technologií. Jen tak 
lze zvýšit sociální soudržnost a konkurenceschopnost ekonomiky. 

• Díky navrhovanému nařízení bude moci Evropský sociální fond i v období 2014–2020 
přinášet více příležitostí v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy a 
bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě.  

PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ A JAK? 

• Pro nezaměstnané – a to především z řad mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných. Více 
příležitostí ke vzdělávání, lepší poradenství a individuální pomoc dostanou ženy vracející na 
pracovní trh a lidé ze znevýhodněných skupin obyvatelstva. Akcí ESF se v celé Evropě 
účastní kolem 10 milionů lidí, opatření tedy mají široký dopad. 

• Pro podniky, neziskové organizace a veřejné orgány, protože získají podporu při přechodu na 
nové technologie a na nízkouhlíkovou ekonomiku a v úsilí o to, aby obstály v celosvětové 
konkurenci a realizovaly potřebné reformy. 

• Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím celostátních a regionálních orgánů v 
jednotlivých zemích, kterým bude svěřena realizace úkolů týkajících se ESF. 

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU? 

• EU má pravomoc ke snižování velkých rozdílů v rozvoji regionů EU (pokud jde o HDP na 
obyvatele), v jejich produktivitě, zaměstnanosti, míře dosaženého vzdělávání a míře chudoby 
a má za úkol splnit cíle strategie Evropa 2020. 

CO SE PŘESNĚ ZMĚNÍ? 

Pokud bude nařízení přijato: 

• bude se použití finančních prostředků více zaměřovat na splnění cílů strategie Evropa 2020  

• země EU budou muset zajistit, aby určitý procentuální podíl prostředků získávaných v rámci 
politiky soudržnosti pocházel z ESF; cílem je, aby se více peněz používalo na podporu 
zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy a na boj proti chudobě 

• větší důraz bude kladen na snížení nezaměstnanosti mladých lidí a podporu obyvatel z 
nejvíce znevýhodněných skupin (migranti a marginalizované komunity); na podporu opatření 
sociálního začleňování půjde alespoň 20 % prostředků z ESF 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


• sociální partneři a nevládní organizace budou mít na realizaci opatření ESF větší účast 
(především v méně rozvinutých regionech) 

• podpora bude také směřovat na specifická antidiskriminační opatření a opatření v zájmu 
rovnosti mezi ženami a muži 

• Komise bude zastávat aktivnější roli při usnadňování nadstátní spolupráce a podpoře 
sociálních inovací 

• fungování ESF se zjednoduší (především v případě drobných příjemců) 

• prioritou řízení operačních programů (prostřednictvím společných akčních programů) bude 
dosažení reálných výsledků 

KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH PRAVDĚPODOBNĚ V PLATNOST? 

• Návrh Komise bude nyní projednán s Evropským parlamentem a vládami jednotlivých států 
EU. V platnost by měl vstoupit v roce 2013. 
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