FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investiţii în oameni 2007-2013
ESF – 8 %
Finanţările FSE în context

Total fonduri
structurale – 35 %

În prezent, Uniunea Europeană beneﬁciază de un
buget anual de aproximativ 120 miliarde €, ceea ce
reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul cumulat al statelor membre. Din acest buget anual, fondurile structurale, din care fac parte Fondul Social European,
Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul
de Coeziune, reprezintă aproximativ o treime.

FEDR şi
Fondul de Coeziune – 27 %

Alte cheltuieli
ale UE – 65 %

Aproximativ 10% din bugetul total al UE este destinat
Fondului Social European. În perioada 2007-2013,
FSE va cheltui peste 75 miliarde € pentru crearea de
locuri de muncă mai multe şi mai bune în Europa.

Bugetul UE 2007-2013
Care sunt obiectivele FSE?

Competitivitate regională
31 %

Bogăţia relativă a unei ţări sau a unei regiuni, măsurată prin PIB
pe cap de locuitor, stabileşte încadrarea acesteia în obiectivul
„Convergenţă” sau „Competitivitate regională”. Pentru regiunile
aﬂate sub incidenţa obiectivului „Convergenţă”, FSE contribuie
mai semniﬁcativ – până la 80% din coﬁnanţare.

FSE

Convergenţă FSE
69 %

Alte cheltuieli
ale UE

FEDR şi
Fondul de Coeziune

Bugetul UE 2007-2013

Obiectivul „Convergenţă” – în care cheltuielile efectuate urmăresc să îmbunătăţească crearea de locuri de muncă şi oportunităţile de ocupare a forţei de muncă, aducând astfel bogăţia şi
gradul de ocupare a forţei de muncă din regiune mai aproape
de media UE.
Obiectivul „Competitivitate regională” – în care cheltuielile
efectuate urmăresc să dea ţărilor şi regiunilor forţa de muncă
şi pieţele de muncă de care acestea au nevoie pentru a-şi construi economii concurenţiale, de succes, capabile să concureze
la nivel mondial.

Ce sprijină FSE?
Pentru a-şi atinge obiectivele, FSE ﬁnanţează
proiecte şi programe în şase domenii speciﬁce,
relevante pentru crearea de locuri de muncă şi
pentru sprijinirea lucrătorilor în a le ocupa. De
exemplu, un proiect din cadrul „îmbunătăţirii
incluziunii sociale a persoanelor defavorizate”
poate aborda direct nevoile de formare ale
lucrătoarelor imigrante, în timp ce un alt proiect din cadrul „creşterii adaptabilităţii lucrătorilor, companiilor, întreprinderilor şi antreprenorilor” poate încuraja partajarea locului de
muncă în cadrul companiilor.
Ponderea ﬁnanţărilor indicate pentru diferite domenii poate varia între regiuni şi ţări, în
funcţie de priorităţi, deşi regiunile aﬂate sub
incidenţa obiectivului „Convergenţă” se vor
concentra, de obicei, pe „îmbunătăţirea capitalului uman”.

Mobilizarea pentru reforme în domeniul
ocupării şi al incluziunii – 1 %
Îmbunătăţirea capitalului
uman – 34 %
Consolidarea capacităţii instituţionale la
nivel naţional, regional şi local – 3 %
Îmbunătăţirea incluziunii sociale
a persoanelor defavorizate
14 %
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor,
companiilor, întreprinderilor şi
antreprenorilor – 18 %

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi: http://ec.europa.eu/esf

Îmbunătăţirea accesului
la ocupare şi durabilitatea
30 %
FSE 2007-2013
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Cine beneficiază de FSE

5,0

Şomeri sau inactivi

4,7

Femei
3,2

Tineri sub 25 de ani
1,4

Vârstnici peste 54 de ani
0,6

Minorităţi etnice sau migranţi
Persoane cu handicap

0,3
Media anuală

Unde se duc fondurile FSE?
Proporţia din bugetul FSE pe care
ﬁecare stat membru o primeşte depinde de mai mulţi factori.
Statele membre cu un număr mai
mare de locuitori primesc mai multe fonduri.
De asemenea, statele membre mai
puţin bogate, precum şi cele care
se confruntă cu o rată ridicată a
şomajului, primesc în mod proporţional mai multe fonduri. În cadrul
ﬁecărui stat membru, pot ﬁ acordate mai multe fonduri regiunilor
aﬂate sub incidenţa obiectivului
„Convergenţă”.

10

Deşi şomajul poate lovi pe oricine, unele grupuri
sunt mai vulnerabile decât altele. Din mai multe
motive, unor persoane le este mai diﬁcil să obţină
şi să păstreze un loc de muncă. De exemplu, lucrătorii mai în vârstă, a căror experienţă îndelungată
este subestimată, tinerii care trebuie să acumuleze
experienţă sau mamele care doresc să revină pe
piaţa muncii descoperă că abilităţile lor sunt depăşite. Finanţările FSE se adresează acelor persoane
din societate care sunt mai vulnerabile la şomaj sau
la marginalizare socială.

Miliarde €

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PL DE ES IT PT FR UK EL CZ RO HU SK BG BE LT NL SI SE FI LV AT EE IE DK CY MT LU

Total cheltuieli FSE 2007-2013
Media pe cap de locuitor €
600

Cât cheltuieşte FSE pentru o persoană?
O imagine mai clară privind destinaţiile ﬁnanţărilor FSE este redată prin compararea ﬁnanţărilor pe cap de locuitor în statele membre. În acest mod, este eliminat „efectul de dimensiune”, conform
căruia ţările mai mari primesc mai multe fonduri, permiţând realizarea unor comparaţii mai utile. După cum arată graﬁcul, noile
state membre primesc în mod proporţional mai multe ﬁnanţări
FSE, ceea ce demonstrează comportamentul de „recuperare” al
economiilor lor şi nevoia de reorientare a pieţelor lor de muncă, în
conformitate cu provocările economiei globale. Aici este exempliﬁcată cel mai bine natura „de coeziune” a FSE: orientarea ﬁnanţărilor către ţările şi regiunile în care acestea sunt cele mai necesare şi
garantarea faptului că întreaga UE înaintează împreună.
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Pentru informaţii suplimentare, consultaţi:
http://ec.europa.eu/esf
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În milioane de persoane

