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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ca răspuns la criza financiară globală, Comisia Europeană a propus statelor membre un plan 
de relansare a economiei europene. Șefii de stat și de guvern din UE au confirmat necesitatea 
unui răspuns coordonat, iar Comisia a publicat la 26 noiembrie 2008 o comunicare intitulată
„Un plan european de redresare economică”, care menționează că politica de coeziune 
contribuie semnificativ la investițiile publice din partea statelor membre și a regiunilor și va 
trebui să funcționeze ca o modalitate de redresare în urma crizei actuale. 

Planul european de redresare economică sugerează în mod specific adoptarea de măsuri în 
domeniile prioritare ale Strategiei de la Lisabona, pentru a obține creștere economică și locuri 
de muncă. Toate instrumentele folosite urmăresc atingerea acestui scop și obținerea de
rezultate într-un mod mai rapid. În acest sens, extinderea sferei de țaplicare a Fondului 
european de ajustare la globalizare și o mai mare flexibilitate a Fondului Social European 
(FSE) urmăresc în special să răspundă diverselor situații de urgență socială și economică care 
necesită sprijin. Suntem siguri, acum ca și în trecut, că acțiunea acestuia va fi cu atât mai 
eficientă cu cât acțiunile și sfera sa de țaplicare vor fi mai complementare.

Fondul Social European susține politicile și prioritățile care vizează progresele în ceea ce 
privește concretizarea ocupării depline a forței de muncă, îmbunătățirea calității și a 
productivității muncii, promovarea incluziunii sociale și a coeziunii și deține un rol 
determinant în concretizarea măsurilor prevăzute în acest plan european de redresare
economică. 

Având în vedere faptul că nu s-a prevăzut disponibilizarea unor noi fonduri și nici alte direcții 
de acțiune pe teren, este foarte important ca potențialul Fondului Social European să fie 
folosit la capacitatea sa maximă pentru a rezolva problemele de combatere a șomajului și a 
creșterii rapide a presiunii competitivității asupra economiei europene, ca urmare a crizei
financiare actuale și a încetinirii economiei. 

În acest context, propunerea Comisiei urmărește simplificarea metodelor de gestionare și 
utilizare a cofinanțării prin Fondul Social European, cu scopul de a stimula utilizarea mai 
eficientă, concretă și rapidă a resurselor disponibile șpentru a susține statele membre și 
regiunile care se confruntă cu criza economică. 

Trebuie subliniat că Parlamentul European și Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) au
constatat în mai multe rânduri că simplificarea este esențială pentru îmbunătățirea gestionării
și utilizării fondurilor structurale. 

Trebuie menționat că, în raportul său anual privind execuția bugetului pentru 2007, Curtea de 
Conturi a recomandat de asemenea simplificarea „bazei de calcul a costurilor eligibile și 
utilizarea într-o mai mare măsură a plății unei sume forfetare sau a țunei cote forfetare în loc
de rambursarea «costurilor reale»”1

                                               
1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - C286, volumul 51, din 10 noiembrie 2008, Raportul anual al Curții de Conturi 
referitor la execuția bugetului privind exercițiulț financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor, capitolul 2, punctul 42. 
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Plățile de cote forfetare din FSE au devenit posibile din anul 2007 pentru costurile indirecte; 
cu toate acestea, plata de sume forfetare nu este încă considerată eligibilă în cadrul regulilor 
FSE.

În acest context, propunerea Comisiei vizează extinderea finanțării în cote forfetare la 
costurile directe, șlărgirea domeniului de aplicare la nivele de unități de cost standardizate și 
permiterea utilizării sistemelor de plăți de sume forfetare. 

În consecință, țpropunerea prezentată de către Comisia Europeană urmărește sugestiile
formulate deja de către Comisia pentru dezvoltare regională, în sensul că se adaptează la 
interesele actorilor implicați în statele membre. 

Având în vedere țnevoia urgentă de punere în aplicare a propunerilor prezentate, Parlamentul 
European a fost invitat să adopte o poziție în cel mai scurt timp. Parlamentul European nu a 
evitat niciodată să-și asume responsabilitățile politice. În acest context, în ciuda faptului că
există multe puncte de vedere generate de situația deosebită în care ne aflăm, pentru a garanta 
atât un progres rapid al procesului, cât și beneficii reale pentru cetățeni, astfel cum se 
menționează în propunere, Parlamentul European se abține deocamdată să prezinte noi 
propuneri și amendamente. Totuși, atrage atenția privind necesitatea de a demara deja un 
proces de evaluare a acestui fond, împreună cu Comisia Europeană, cu scopul de a efectua o 
revizuire suplimentară care să fie finalizată în cel mai scurt timp. 

În acest context, Comisia pentru dezvoltare regională aprobă propunerea Comisiei. 

******

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.
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