
 
Fondul social european: combaterea sărăciei și a
șomajului
 
Programul FSE+ pune accent pe combaterea sărăciei în rândul copiilor și a șomajului în
rândul tinerilor din Europa. Aflați mai multe din materialul video.
 

Pe 8 iunie 2021 Parlamentul a adoptat noi norme pentru combaterea șomajului și sărăciei în UE
în urma pandemiei. Fondul Social European actualizat și simplificat, cunoscut sub numele de
Fondul Social European Plus (FSE+), are în centrul atenției copiii și tineretul.
 
 
Cu un buget de 88 de miliarde EUR pe perioada 2021-2027, fondul va ajuta țările UE să ofere
acces la educație gratuită, hrană și locuințe decente pentru copii. De asemenea, va sprijini
investițiile în școli de meserii și în formare profesională pentru tinerii aflați în căutarea unui loc
de muncă.
 
 
Multe persoane sunt îngrijorate de problemele sociale și de șomaj. FSE+ va promova
incluziunea socială pentru cei afectați de pierderea locului de muncă sau de reducerea
veniturilor și va oferi hrană și asistență de bază celor mai defavorizați.
 

Articol
09-06-2021 - 18:52
20181129STO20519

FSE+: în ajutorul persoanelor vulnerabile
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-social-fund-plus-helping-the-most-vulnerable_N01-AFPS-210319-EUSF_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210604IPR05527/meps-approve-new-social-fund-to-support-young-people-and-the-most-deprived
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20190612STO54312/reducerea-somajului-ce-face-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20200709STO83004/covid-19-cum-combate-ue-somajul-tinerilor
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20200709STO83004/covid-19-cum-combate-ue-somajul-tinerilor
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social
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Mai multă flexibilitate, simplitate și eficiență 
 
Fondul Social European Plus a rezultat din fuziunea unor fonduri și programe existente, prin
regruparea resurselor acestora:
 

Fondul  social  european și  Inițiativa  privind  ocuparea forței  de  muncă în  rândul
tinerilor; 
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane ; 
Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială .
 

 
Acestă fuziune permite un ajutor integrat și mai bine orientat. De exemplu, persoanele afectate
de sărăcie vor beneficia de o formulă mai eficientă de asistență materială combinată cu o
susținere socială cuprinzătoare.
 
Datorită normelor simplificate și flexibile, cetățenii și al organizațiile ar trebui să aibă acces mai
ușor la resursele fondului.
 
Priorități 
FSE + va investi în trei sectoare principale:
 

educație, formare și învățare continuă; 
eficacitatea  piețelor  forței  de  muncă și  accesul  echitabil  la  locuri  de  muncă de
calitate; 
incluziunea socială și combaterea sărăciei.
 

 
Resursele financiare ale FSE+ vor sprijini, totodată, inițiative care să permită persoanelor să
găsească locuri de muncă mai bune sau să lucreze într-o altă regiune sau țară a UE, inclusiv
susținând dobândirea de competențe specifice unor locuri de muncă noi, generate de tranziția
verde și digitală.
 

Ce este Fondul social european?
• Este cel mai vechi instrument financiar al UE prin care se investește în oameni, se
îmbunătățesc oportunitățile de angajare ale lucrătorilor și crește nivelul de trai al acestora.

• Resursele financiare sunt distribuite țărilor și regiunilor UE pentru programe și proiecte legate
de ocuparea forței de muncă, de la crearea de locuri de muncă la diminuarea decalajelor de
educație și a sărăciei și creșterea incluziunii sociale.

• Beneficiarii sunt de obicei persoane fizice, dar finanțarea poate fi direcționată și către
întreprinderi și organizații.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_416


Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Acord provizoriu asupra FSE+ pentru perioada 2021-2027 (EN)
(29/01/2021)
Fișa legislativă
Dosar FSE (EN)
Portalul FSE
Ce este FSE+
Viitorul Erasmus+
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210129IPR96701/agreement-reached-on-the-european-social-fund-for-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210129IPR96701/agreement-reached-on-the-european-social-fund-for-2021-2027
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
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_18_3922
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402/noul-program-erasmus-mai-multe-oportunitati

