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Nivells de desocupació
Pobresa
Deficiències en els nivells de capacitats
Resultats insuficients de les polítiques actives del mercat de treball
Noves tecnologies, automatització i noves formes de treball
Exclusió social de col·lectius vulnerables
Mobilitat laboral

Fer que Europa sigui més competitiva, cohesiva i resilient

Pilars europeus

 Objectius:
•
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•
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INSTRUMENTS
FINANCERS

Contribuir a la plena ocupació
Potenciar la qualitat i productivitat en el treball
Augmentar la mobilitat geogràfica i laboral
Millorar els sistemes d’educació i formació
Promoure la inclusió i la salut

 Igualtat d’oportunitats i
accés al mercat laboral
 Condicions justes per
treballadors/ores
 Protecció i inclusió social

El FSE+ és el principal instrument financer de la UE per invertir
en les persones i aplicar els pilars europeus de drets socials

 Estructura del fons
 FSE i IEJ  unificació dels fons social i garantia juvenil
100.000 M€
 FEAD  destinat a persones desafavorides
761 M€
101,2 M€

 EaSI  programa d’innovació social
 Programa de Salut suport europeu als programes
nacionals
360

 Principis generals del fons
• Millorar el nivell de vida dels ciutadans
• Flexibilitat en la gestió
• Simplificació administrativa
El FSE+ es complementa amb l’Informe de País, l’Agenda de Capacitats d’Europa i l’Agenda 2030
Servei d’Anàlisi, Planificació i
Avaluació
Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica
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Fons Social Europeu (FSE) i
Iniciativa d’Ocupació Juvenil (IEJ)
Col·lectius prioritaris
• persones joves
• persones desocupades de llarga durada

• persones inactives
• ocupació per compte propi i economia
social

Orientació del SOC
• serveis d’assessorament i d’orientació
selectius
• transició a l’ocupació

• mobilitat de les persones treballadores
• serveis de suport a la dona treballadora
• treball saludable

Formació Professional
• competències clau, especialment les
digitals
• promoció de la igualtat en l’accés a la
formació

• aprenentatge permanent i ocupabilitat:
 formació pràctica
 orientació al llarg de la vida
 material docent actualitzat i formació de
formadors
 seguiment dels graduats
 validació dels resultats
 reconeixement de les qualificacions

Ocupació juvenil
• l’aprenentatge al llarg de la vida davant
un mercat de treball contínuament
canviant
• programes flexibles que garanteixin la
igualtat d’oportunitats

• nous reptes dels joves que afecten a
la qualitat de l’ocupació
• actuacions integrals amb una major
concertació territorial

Pobresa i exclusió social
• eliminar situacions de desavantatge
• garantir la igualtat d’oportunitats
• lluitar contra la discriminació
Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

• corregir les desigualtats sanitàries
• promoure la inclusió activa

