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FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Fondul social european (FSE) a fost înființat în temeiul Tratatului de la Roma în vederea
îmbunătățirii mobilității lucrătorilor și a oportunităților de ocupare a forței de muncă pe piața
comună. Sarcinile și normele sale de funcționare au fost ulterior revizuite, pentru a reflecta
evoluțiile care au avut loc în situația economică și de ocupare a forței de muncă a statelor
membre, precum și evoluția priorităților politice definite la nivelul UE.

TEMEI JURIDIC

Articolele 162-164, 174, 175, 177 și 178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, adoptarea de norme generale aplicabile
fondurilor structurale face, în prezent, obiectul procedurii legislative ordinare.

OBIECTIVE

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, FSE este menit să îmbunătățească
oportunitățile de angajare, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să promoveze
educația, competențele și învățarea pe tot parcursul vieții și să dezvolte politici de incluziune
active, cuprinzătoare și sustenabile.
În conformitate cu prioritățile sale, FSE urmărește:
— să promoveze un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și de calitate a locurilor

de muncă, să îmbunătățească accesul la piața forței de muncă, să sprijine mobilitatea
geografică și profesională a lucrătorilor și să faciliteze adaptarea acestora la transformările
industriale;

— să încurajeze un nivel ridicat de educație și formare pentru toți și să sprijine tranziția de la
educație la încadrarea în muncă pentru tineri;

— să combată sărăcia, să îmbunătățească incluziunea socială și să promoveze egalitatea de
gen, nediscriminarea și egalitatea de șanse.

REALIZĂRI

A. Perioadele de programare anterioare
FSE a fost primul fond structural. În timpul perioadei de tranziție (până în 1970), acesta a
rambursat statelor membre 50% din costurile pentru formarea profesională și indemnizațiile de
reinstalare acordate lucrătorilor afectați de restructurarea economică. În total, peste 2 milioane
de persoane au fost sprijinite de-a lungul acestei perioade. În 1971, printr-o decizie a Consiliului,
resursele Fondului au crescut substanțial, iar sistemul a fost modificat, finanțarea retroactivă
fiind înlocuită de noi norme care prevedeau obligația ca cererile de asistență să fie depuse
anticipat de către statele membre. În 1983, o nouă reformă (realizată în temeiul Deciziei 83/516/
CEE a Consiliului din 17 octombrie 1983) a condus la o mai mare concentrare a operațiunilor
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fondului, care urmau să fie direcționate în special către combaterea șomajului în rândul tinerilor
și către regiunile cele mai defavorizate. Prin includerea în Tratatul CE a obiectivului de coeziune
economică și socială în cadrul Comunității, Actul Unic European (1986) a pregătit terenul unei
reforme globale (în temeiul regulamentelor din 24 iunie și 19 decembrie 1988), care urmărea,
în principal, să introducă o abordare coordonată în programarea și funcționarea fondurilor
structurale. Tratatul de la Maastricht a extins domeniul de intervenție al FSE, astfel cum a
fost descris la articolul 146, incluzând „adaptarea la transformările industriale și la evoluția
sistemelor de producție”. Pentru următoarea perioadă de programare (1994-1999), nivelul
fondurilor alocate pentru coeziunea economică și socială a fost dublat (141 miliarde ECU).
După o serie de proiecte-pilot desfășurate în perioada de programare anterioară, inițiativele
Comunității au fost confirmate pentru perioada 1994-1999 și li s-a alocat un buget mai important
(9% din resursele totale ale fondurilor structurale). FSE a cofinanțat două astfel de programe care
aveau ca scop susținerea proiectelor transnaționale novatoare: „Adapt”, care urmărea să ajute
angajații și lucrătorii să anticipeze transformările industriale și să facă față efectelor acestora, și
„Employment”, ale cărui patru componente au promovat integrarea pe piața muncii a grupurilor
vulnerabile.
În contextul Agendei 2000, cadrul general al fondurilor structurale pentru perioada de
programare 2000-2006 a fost simplificat. FSE, căruia îi erau alocate în acel moment 60 miliarde
EUR, a primit dubla responsabilitate de a contribui atât la politica de coeziune, cât și la punerea
în aplicare a Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă (5.10.3), domeniul său
de aplicare fiind modificat în consecință. Inițiativa comunitară EQUAL se axa pe sprijinirea
proiectelor novatoare transnaționale care vizau combaterea discriminării și a defavorizării de
pe piața muncii. EQUAL a fost singura inițiativă cofinanțată în cadrul FSE în perioada de
programare 2000-2006.
În perioada de programare 2007-2013, au fost menținute doar trei fonduri structurale: FSE,
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de coeziune (FC). Împreună,
acestea trebuiau să îndeplinească obiectivele de convergență (spre care sunt canalizate 81% din
resurse), de competitivitate regională și de ocupare a forței de muncă (spre care sunt canalizate
16% din resursele destinate altor regiuni decât regiunile de convergență), precum și de cooperare
teritorială europeană în scopul promovării unei dezvoltări armonioase pe întregul teritoriu al
Uniunii (2,5% din resurse).
Resursele din fondurile structurale sunt alocate statelor membre conform unei formule care ia în
calcul populația (și densitatea acesteia), prosperitatea regională, șomajul și nivelul de educație
și care este negociată de statele membre simultan cu cadrul financiar multianual (CFM) aferent
unei perioade date. Una dintre principalele caracteristici ale fondurilor structurale o constituie
principiul adiționalității, în virtutea căruia statele membre nu pot utiliza fondurile structurale în
locul cheltuielilor interne pentru activități pe care oricum au decis să le întreprindă.
În perioada 2007-2013, FSE, alături de celelalte instrumente financiare ale politicii europene de
coeziune, a jucat un rol determinant în Planul european de acțiune pentru redresarea economică,
adoptat de Consiliul European în decembrie 2008, precum și în Planul european coordonat de
redresare economică, prezentat de Comisie în luna noiembrie a aceluiași an.
B. Perioada de programare actuală (2014-2020)
1. Cinci fonduri structurale reglementate de norme comune
Cele cinci fonduri structurale și de investiții europene pentru perioada de programare
2014-2020, și anume FEDER, FSE, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) sunt
în prezent reglementate de un set de norme comune. În plus, reglementări specifice fiecărui fond

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.10.3.pdf
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definesc domeniile de intervenție și alte aspecte specifice. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
din 17 decembrie 2013 stabilește principii, norme și standarde comune pentru executarea celor
cinci fonduri structurale și de investiții europene. Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 din 17
decembrie 2013 stabilește misiunile Fondului social european (FSE), inclusiv domeniul de
aplicare a sprijinului acordat prin intermediul lui, dispoziții specifice și tipurile de cheltuieli
eligibile pentru asistență.
2. Fondul social european și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
Rolul FSE a fost consolidat pentru perioada 2014-2020 prin introducerea unei cote minime de
23,1%, cu caracter juridic obligatoriu, din finanțarea totală destinată politicii de coeziune. Cu
un buget total în valoare de 74 miliarde EUR (comparativ cu cei 75 miliarde EUR prevăzuți
pentru perioada 2007-2013), FSE cofinanțează programe operaționale naționale sau regionale
care se desfășoară pe durata de șapte ani a cadrului financiar multianual și sunt propuse de către
statele membre și aprobate printr-o decizie a Comisiei.
Noul Regulament FSE pentru perioada 2014-2020 a fost adoptat în decembrie 2013 și se
concentrează asupra următoarelor patru obiective tematice:
— promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de

muncă;

— promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării;

— investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe
tot parcursul vieții;

— consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o
administrație publică eficientă.

Astfel, FSE aduce avantaje populației, inclusiv tinerilor, femeilor și persoanelor care fac parte
din grupuri defavorizate, în vederea promovării incluziunii sociale. FSE sprijină, de asemenea,
muncitorii, întreprinderile și întreprinzătorii. În cele din urmă, FSE ajută statele membre să își
îmbunătățească calitatea administrației publice și a guvernanței.
Actualul Regulament FSE include Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
(YEI), care este finanțată din trei surse: alocările naționale privind FSE (3,2 miliarde EUR),
bugetul specific al UE (3,2 miliarde EUR) și cofinanțarea națională pentru partea FSE. Acesta
sprijină tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau
de formare (NEET) în regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25%. În
februarie 2015, în vederea accelerării implementării în statele membre, Comisia Europeană a
propus o modificare a Regulamentului FSE pentru a crește de la 1-1,5% până la 30% rata de
prefinanțare pentru YEI, care urmează a fi plătită după adoptarea programelor operaționale în
alocarea bugetară pentru 2015.
Cu ocazia sărbătoririi celei de a 60-a aniversări a fondului la începutul anului 2017, Comisia
a raportat că doar în perioada 2007-2013 aceasta a sprijinit aproape 10 milioane de europeni
să găsească un loc de muncă. Comisarul Marianne Thyssen a descris FSE ca fiind „60 ani de
reușite” și a subliniat că acesta reprezintă investiții directe în oameni. De asemenea, această
ocazie a marcat începutul procesului de reflecție privind finanțarea capitalului uman al UE după
2020.
3. Instrumente complementare FSE pentru reintegrarea pe piața muncii
Fondul european de adaptare la globalizare (FEG) a fost creat în calitate de instrument al politicii
de competitivitate, nu de coeziune, pentru CFM 2007-2013, cu scopul de a veni în sprijinul
lucrătorilor concediați ca urmare a unor schimbări structurale majore ale modelelor comerțului
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mondial provocate de globalizare. FEG răspunde unor urgențe specifice, cum ar fi concedierile
colective cauzate de globalizare, intervenția sa fiind limitată în timp, pe când FSE sprijină
programe multianuale care au drept scop îndeplinirea obiectivelor structurale pe termen lung
legate de menținerea sau reinserția lucrătorilor pe piața muncii.
În contextul crizei, Regulamentul FEG – Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 – a fost modificat
temporar până la sfârșitul anului 2011 pentru a răspunde necesităților apărute în urma
concedierilor la originea cărora se află criza, oferind rate de cofinanțare de 50% până la 65%.
Noul Regulament FEG pentru perioada 2014-2020, Regulamentul (UE) Nr. 1309/2013, a fost
adoptat de Parlament și de Consiliu în decembrie 2013, cu un buget de până la 150 milioane
EUR. Pe lângă concedierile provocate de schimbările structurale generate de globalizare,
regulamentul acoperă concedierile cauzate de crizele economice și financiare mondiale.
Noul Program al Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare sociale (EaSI)
a integrat fostul Program Progress, ca una dintre cele trei componente ale acestuia. Cu un
buget de 550 milioane EUR, acesta își propune să promoveze un nivel ridicat de calitate și de
sustenabilitate a locurilor de muncă, să garanteze o protecție socială adecvată și decentă, să
combată excluziunea socială și sărăcia și să îmbunătățească condițiile de muncă.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Influența Parlamentului European asupra FSE a crescut de-a lungul timpului. În temeiul
Tratatului de la Maastricht, PE trebuia să își dea avizul conform în ceea ce privește dispozițiile
generale de reglementare a fondurilor, în timp ce, în temeiul Tratatului de la Amsterdam,
adoptarea nomelor de aplicare pentru FSE face obiectul procedurii de codecizie. Parlamentul
consideră că FSE este cel mai important instrument al UE pentru combaterea șomajului.
De aceea, acesta a pledat întotdeauna pentru gestionarea eficientă a fondului și a făcut apel
la simplificarea legislației și a procedurilor în materie, măsuri de natură să îmbunătățească
eficacitatea și calitatea asistenței acordate de FSE.
Pentru perioada de programare 2007-2013, Parlamentul European a completat propunerea
Comisiei de regulament privind FSE, aducându-i modificări care au contribuit la redefinirea
fondului ca instrument de primă importanță care vizează facilitarea implementării Strategiei
europene privind ocuparea forței de muncă. Parlamentul a modificat textul proiectului de
regulament, cu scopul de a extinde sfera de acțiune a asistenței FSE pentru a include eforturile
depuse în materie de combatere a inegalităților dintre bărbați și femei, a discriminării și a
excluziunii sociale, prin facilitarea accesului categoriilor vulnerabile la locuri de muncă.
Parlamentul a sprijinit propunerea Comisiei privind contribuția FSE la combaterea crizei
economice și a aprobat actele legislative având drept obiectiv asigurarea unui acces mai rapid
la acest fond. În Rezoluția sa din 7 octombrie 2010, Parlamentul a solicitat consolidarea FSE, în
calitatea sa de principal vector al implementării obiectivelor UE 2020, de exemplu, prin creșterea
flexibilității și simplificarea controalelor și a procedurilor.
Mulțumită Parlamentului, în actuala perioadă de programare 2014-2020 FSE va reprezenta
23,1% din finanțarea totală a UE destinată politicii de coeziune și un procent de 20% din alocarea
din FSE atribuită fiecărui stat membru va trebui să fie consacrat incluziunii sociale. Parlamentul
a insistat, de asemenea, ca FEG să devină disponibil pentru noi categorii de beneficiari, cum ar
fi persoanele care desfășoară activități independente.
Confruntat cu recentul aflux de refugiați, Parlamentul European, în rezoluția sa din 5 iulie 2016,
a observat că integrarea profesională constituie o etapă preliminară la integrarea socială și a
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subliniat disponibilitatea FSE pentru măsuri care au drept scop facilitarea integrării refugiaților
în piețele muncii europene, solicitând, totodată, să se acorde o mai mare importanță fondului.
Stefan Schulz
06/2017
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