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INVESTIȚII ÎN CAPITALUL UMAN
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
Dimensiunea umană a ocupat întotdeauna un loc central în
cadrul proiectului european. Investițiile în capitalul uman, în
competențele și cunoștințele cetățenilor contribuie la găsirea
unui răspuns la provocările globale, la menținerea echității
sociale și la stimularea competitivității Europei.
Acest tip de investiții reprezintă una dintre prioritățile
principale ale propunerii de buget pe termen lung prezentate
de Comisie.
Pilonul european al drepturilor sociale reflectă această
abordare și stabilește principiile în materie de egalitate
de șanse și de acces la piața muncii, de condiții de lucru
echitabile și de consolidare a incluziunii și a protecției sociale.
La summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017,
liderii UE s-au angajat să consolideze dimensiunea socială
a Uniunii Europene, inclusiv prin punerea în aplicare integrală
a Pilonului european al drepturilor sociale.

Summitul social de la Göteborg pentru creștere și locuri de muncă
echitabile, 17 noiembrie 2017

CARE SUNT IMPLICAȚIILE FINANCIARE?
Comisia propune să se concentreze resursele disponibile în cadrul unui nou instrument cuprinzător unic, care să reunească
Fondul social european, Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane, Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială și programul în domeniul sănătății.
Comisia propune să se acorde mai multă atenție tinerilor. Astfel, alocările bugetare aferente programului Erasmus+
și Corpului european de solidaritate vor fi dublate la 30 miliarde EUR și, respectiv, la 1,26 miliarde EUR, pentru
ca un număr mai mare de tineri să aibă posibilitatea de a studia, de a se forma și de a desfășura activități de voluntariat
în străinătate; totodată, se vor aloca resurse, din partea Fondului social european, pentru combaterea șomajului în rândul
tinerilor.
Acest instrument cuprinzător va forma, împreună cu programul Erasmus+, Corpul european de solidaritate, noul program
Europa creativă și noile programe Justiție, drepturi și valori, un nou pol dedicat dimensiunii Investiții în capitalul uman, în
coeziunea socială și în valori, care va dispune de un buget de 139,5 miliarde EUR.

CE ELEMENTE NOI INTRODUC
PROPUNERILE COMISIEI?
> Propunerile transformă Fondul social european într-o versiune simplificată și mai eficace, Fondul social european+,
care va avea un buget total în valoare de 101,2 miliarde EUR și care vizează depășirea fragmentării cu care se
confruntă în prezent instrumentele de finanțare din domeniul politicii sociale.
> Pornind de la succesul înregistrat de această inițiativă timp de 30 de ani, Comisia propune un program Erasmus+ extins,
favorabil incluziunii și consolidat substanțial, pentru a promova în continuare mobilitatea în scop educațional în întreaga
Uniune Europeană.
> Corpul european de solidaritate va fi consolidat și va include actualul program „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.
Obiectivul este acela de a le oferi cetățenilor europeni o ocazie unică de a se implica în activități de solidaritate în interiorul
și în afara Europei.
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> Acțiunile existente întreprinse în sprijinul culturii și al creativității europene vor fi integrate într-un nou program Europa
creativă (care va cuprinde și componenta MEDIA). Scopul este acela de a promova cultura și valorile europene care
contribuie la identitatea Uniunii. Noul program urmărește, de asemenea, să le ofere cetățenilor mijloace de acțiune prin
promovarea și protecția drepturilor fundamentale și a valorilor și să creeze posibilități de implicare și de participare
democratică a acestora în viața politică și societatea civilă. Acest program va cuprinde o importantă componentă MEDIA,
care va oferi finanțare pentru a promova în continuare cinematografia europeană și sectoarele creative și audiovizuale
în general.

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL BUGET
AL UE ÎN ACEST DOMENIU?
> Politica de coeziune sprijină dezvoltarea regională și locală prin cofinanțarea investițiilor și oferă sprijin întreprinderilor
mici.
> Fondul InvestEU va pune accentul pe investițiile în capitalul uman, în special printr-o componentă de finanțare distinctă,
destinată aptitudinilor sociale și capitalului uman.
> Programul de sprijin pentru reforme va oferi stimulente financiare pentru reformele esențiale identificate ca parte
a semestrului european, în domenii precum educația, formarea și politicile privind piața forței de muncă, în așa fel încât
să contribuie la crearea de locuri de muncă, la combaterea sărăciei și la promovarea incluziunii sociale.
> De asemenea, Comisia propune o revizuire a Fondului european de ajustare la globalizare care are ca obiectiv
solidaritatea cu lucrătorii disponibilizați și persoanele a căror activitate independentă a încetat din cauza unor restructurări
neprevăzute, de mare amploare.
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