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>75% ES 
BVP/gyventojui  

 

5,6 mlrd. eurų  

(-24%) 
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POLITIKOS TIKSLAI 
 
11 tikslų buvo supaprastinti ir sujungti į 5 tikslus: 

1. Pažangesnė Europa (novatoriški ir pažangūs ekonomikos pokyčiai) 

2. Žalesnė Europa (mažo anglies dioksido kiekio technologijos (įskaitant 
energetikos pertvarką, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą 
prie klimato kaitos ir rizikos valdymą)) 

3. Geriau sujungta Europa (judumas ir IT) 

4. Socialiai atsakingesnė Europa (Europos socialinių teisių ramstis) 

5. Piliečiams artimesnė Europa (tvari miestų, kaimo vietovių bei 
pakrantės rajonų plėtra ir vietos iniciatyvos) 
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20 EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSČIO PRINCIPŲ 
 
3 pagrindinės kategorijos: 

1. Lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti (1. Švietimas, mokymas ir mokymasis 
visą gyvenimą; 2. Lyčių lygybė; 3. Lygios galimybės; 4. Aktyvus užimtumo rėmimas) 

2. Tinkamos darbo sąlygos (5. Saugus ir lankstus užimtumas; 6. Atlyginimai; 7. 
Informavimas apie įdarbinimo sąlygas ir apsauga atleidimo atveju; 8. Socialinis 
dialogas ir darbuotojų įtraukimas; 9. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; 10. 
Sveika, saugi ir pritaikyta darbo aplinka ir duomenų apsauga) 

3. Socialinės apsauga ir įtrauktis (11. Vaikų priežiūra ir parama vaikams; 12. 
Socialinė apsauga; 13. Bedarbio pašalpos; 14. Minimalios pajamos; 15. Senatvės 
pajamos ir pensijos; 16. Sveikatos priežiūra; 17. Neįgaliųjų įtrauktis; 18. Ilgalaikė 
priežiūra; 19. Būstas ir parama benamiams; 20. Galimybė naudotis pagrindinėmis 
paslaugomis) 
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1 FONDAS VIETOJE 5 FONDŲ 
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ESF+ TIKSLAI (PAGAL 4 STR.) (I) 

   
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarbiausiais politikos tikslas – „Socialiai atsakingesnė Europa. Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimas“: 

• suteikti daugiau galimybių įsidarbinti visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui ir 
ilgalaikiams bedarbiams, nepalankias sąlygas darbo rinkoje turinčioms grupėms, taip pat neveikliems 
žmonėms, propaguoti savarankišką darbą ir socialinę ekonomiką; 

• modernizuoti darbo rinkos institucijas ir jų teikiamas paslaugas, siekiant įvertinti ir numatyti reikalingus 
įgūdžius ir užtikrinti, kad konkrečiai pritaikyta pagalba ir parama būtų teikiamos laiku ir atitiktų darbo rinkos 
poreikius bei su profesinės veiklos keitimu ir judumu susijusius poreikius;  

• skatinti lyčių balansą darbo rinkoje, sudarant sąlygas lengviau derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, 
įskaitant galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, siekti sveikos ir gerai pritaikytos darbo aplinkos, 
kurioje būtų sumažinta rizika sveikatai, skatinti darbuotojus, įmones ir verslininkus prisitaikyti prie pokyčių, 
o vyresnius žmones – aktyviai ir sveikai gyventi;  

• skatinti darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymą prie aktyvaus ir sveiko senėjimo pokyčių, sveikos ir 
gerai pritaikytos darbo aplinkos kūrimo, skirtos sveikatos rizikoms mažinti; 

• didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir rezultatyvumą ir stiprinti jų ryšį su darbo rinka, kad būtų 
galima paprasčiau įgyti bendrųjų gebėjimų, įskaitant skaitmeninius įgūdžius;  
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ESF+ TIKSLAI (PAGAL 4 STR.) (II) 

   
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• skatinti, kad visi, visų pirma nepalankias sąlygas turinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti 
kokybiškų ir įtraukių švietimo ir mokymo paslaugų ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir 
priežiūra, taip pat bendruoju išsilavinimu ir profesiniu mokymu ir baigiant aukštuoju mokslu ir suaugusiųjų 
švietimu, be kita ko, remiant judumą mokymosi tikslais;  

• skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir 
persikvalifikavimo galimybių ir skaitmeninių įgūdžių, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, 
grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą;  

• skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą;  
• skatinti trečiųjų valstybių piliečių ir marginalizuotų bendruomenių, pvz., romų, socialinę ir ekonominę 

integraciją;  
• suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškų ir tvarių paslaugų; 

modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, siekti, kad būtų socialinės apsaugos galimybių; gerinti 
sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, rezultatyvumą ir tvarumą; 

• skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, įskaitant pačias nepalankiausias sąlygas 
turinčius asmenis ir vaikus, socialinę integraciją;  

• mažinti materialinį nepriteklių pačias nepalankiausias sąlygas turintiems asmenims teikiant pagalbą maistu 
ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą, įskaitant papildomas priemones.  
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BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL PROGRAMAVIMO 

   
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valstybės narės turės skirti ne mažiau nei 25 proc. savo ESF+ išteklių, konkretiems socialinės įtraukties 
politikos srities tikslams. 
 

• Kiekviena valstybė narė turės užtikrinti tinkamą socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų 
dalyvavimą įgyvendinant užimtumo, švietimo ir socialinės įtraukties politikos tikslus. 
 

• Valstybės narės kiekvienoje programoje turės skirti atitinkamą ESF+ išteklių sumą socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumams stiprinti. 
 

• Valstybės narės gali remti novatoriškų metodų, kurie buvo sukurti pagal užimtumo ir socialinių inovacijų dalį 
ir kitas ES programas ir išbandyti mažesniu mastu (socialiniai eksperimentai), taikymą platesniu mastu. 
 



 

 


