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TINERET

Politica pentru tineret este un domeniu de politică națională. Nu se pune, prin urmare,
problema armonizării legislațiilor statelor membre. La nivel european, politica pentru tineret
este stabilită prin procedura legislativă ordinară. Componenta pentru tineret a programului
Erasmus+ promovează schimburile de tineri atât în cadrul UE, cât și cu țări terțe.

TEMEI JURIDIC

Temeiul juridic al acțiunilor UE în domeniul tineretului îl constituie articolele 165 și 166 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Conceptul de „tineret” a fost inclus în
cadrul politicii UE odată cu Tratatul de la Maastricht, care a intrat în vigoare în 1993. Acțiunile
care intră în domeniile de aplicare ale articolelor 165 și 166 se adoptă prin procedura legislativă
ordinară. În ceea ce privește politica pentru tineret, orice formă de armonizare a legislațiilor
statelor membre este exclusă în mod explicit. Consiliul poate adopta recomandări pe baza
propunerilor Comisiei.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are aceeași valoare juridică ca și
tratatele (articolul 6 din TUE), cuprinde un articol privind drepturile copilului (articolul 24),
precum și un articol privind interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă
(articolul 32).

OBIECTIVE

Articolul 165 din TFUE prevede acțiuni ale Uniunii Europene care să încurajeze dezvoltarea
schimburilor de tineri și a celor de animatori socioeducativi, adică lucrători de tineret, și, de la
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, participarea tinerilor la viața democratică din
Europa. Articolul 166 permite UE să pună în aplicare o politică de formare profesională pentru
a sprijini și completa acțiunile statelor membre. Acesta atribuie Uniunii sarcina de a facilita
accesul la formarea profesională și de a încuraja mobilitatea instructorilor și a stagiarilor, în
special a tinerilor.
Dincolo de aceste articole, copiii și tinerii profită de politicile UE din alte domenii, precum
educația, formarea profesională și sănătatea, sau de politicile legate de drepturile și protecția
copiilor și a tinerilor.

REALIZĂRI

A. Cadrul strategic
1. Strategia UE pentru tineret 2010-2018
Pe baza unei comunicări a Comisiei din aprilie 2009, Consiliul a adoptat, în noiembrie
2009, o rezoluție privind cadrul de cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018).
Obiectivele sale generale sunt crearea unui număr mai mare de oportunități și a unei mai
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mari egalități de șanse pentru tineri în educație și pe piața forței de muncă și promovarea
cetățeniei active, a integrării sociale și a solidarității în rândul tinerilor. Sunt prevăzute inițiative
în opt domenii de acțiune: educația și formarea, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul,
sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile voluntare, incluziunea socială, tineretul și lumea
și creativitatea și cultura.
Măsurile de politică includ atât inițiative specifice în domeniul tineretului (de exemplu, activități
voluntare, mobilitate), cât și inițiative de integrare (luarea în considerare a aspectelor legate de
tineret la elaborarea politicilor din domenii care au un impact asupra vieților tinerilor).
Activitățile se organizează în cicluri de trei ani și pentru fiecare ciclu sunt alese priorități în
domeniile de acțiune. Pentru actualul (și ultimul) ciclu, din perioada 2016-2018, Consiliul a
identificat șase obiective principale: (1) o mai mare incluziune socială a tuturor tinerilor; (2) o
mai mare participare a tuturor tinerilor la viața democratică și civică în Europa; (3) facilitarea
tranziției tinerilor de la adolescență la vârsta adultă, în special în ceea ce privește integrarea pe
piața forței de muncă; (4) acordarea de sprijin pentru sănătatea și bunăstarea tinerilor, inclusiv
pentru sănătatea mintală; (5) contribuții la abordarea provocărilor și a oportunităților pe care le
reprezintă era digitală pentru politica în domeniul tineretului, pentru activitățile pentru tineret și
pentru tineri; (6) contribuții la valorificarea oportunităților și a provocărilor pe care le reprezintă
creșterea numărului de migranți și de refugiați tineri în Uniunea Europeană.
Comisia realizează, la sfârșitul fiecărui ciclu, un raport al UE privind tineretul, care evidențiază
progresele realizate în scopul îndeplinirii obiectivelor. Statele membre cooperează prin
intermediul unor grupuri de experți la nivel înalt și al altor rețele. Dialogul structurat cu tinerii
și cu organizațiile de tineret le oferă acestora ocazia de a-și face cunoscut punctul de vedere în
momentul elaborării politicii pentru tineret. În fine, pentru îndeplinirea obiectivelor cooperării
europene în domeniul tineretului, trebuie mobilizate fondurile puse la dispoziție în cadrul
programelor relevante ale UE, și anume Erasmus+, Europa Creativă și Fondul social european.
2. Strategia Europa 2020
Lansată în 2010, Strategia Europa 2020 se concentrează asupra tinerilor și vizează mai multe
obiective legate de aceștia, precum reducerea abandonului școlar timpuriu, creșterea procentului
tinerilor absolvenți și dezvoltarea unui pachet cuprinzător de inițiative politice în domeniul
educației și al ocupării forței de muncă. Printre acestea se numără programul de mobilitate
profesională „Primul tău loc de muncă EURES”, care facilitează plasarea forței de muncă în
toată Europa.
B. Programele de finanțare relevante ale UE
1. Programul Erasmus+
Acesta conține un capitol special privind tineretul, pentru care se alocă 10 % din bugetul
său anual de aproximativ 2,1 miliarde EUR. Obiectivele sale specifice sunt: (1) îmbunătățirea
nivelului de competențe și aptitudini fundamentale ale tinerilor, inclusiv ale tinerilor cu șanse
mai puține; promovarea participării la viața democratică în Europa și pe piața muncii, a
cetățeniei active, a dialogului intercultural, a incluziunii sociale și a solidarității; (2) promovarea
îmbunătățirii calității activităților de tineret; (3) completarea reformelor în materie de politici
la nivel local, regional și național și sprijinirea dezvoltării unei politici pentru tineret care
să fie bazată pe cunoștințe și pe date concrete; (4) consolidarea dimensiunii internaționale a
activităților pentru tineret și a rolului lucrătorilor și al organizațiilor pentru tineri ca structuri
de sprijin pentru aceștia. Aceste obiective sunt sprijinite prin trei acțiuni-cheie: (1) mobilitatea
persoanelor în scop educațional; (2) cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici; (3)
sprijinul pentru reformarea politicilor.
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Erasmus+ sprijină în mod direct Serviciul european de voluntariat prin intermediul acțiunii-
cheie 1 din capitolul consacrat tineretului. Serviciul european de voluntariat este menit să
ajute tinerii să petreacă o perioadă de timp în afara țării lor, participând la proiecte de
voluntariat. Acest sistem de învățare non-formală este certificat în toată Europa prin intermediul
instrumentului de recunoaștere Youthpass.
Programul Erasmus pentru tineri antreprenori, desprins din programul Erasmus+, le permite
antreprenorilor în devenire să învețe din experiența unor antreprenori care conduc mici
întreprinderi în alte țări participante.
C. Alte inițiative ale UE
1. Garanția pentru tineret
În aprilie 2013, Consiliul a adoptat o recomandare privind instituirea unei Garanții pentru tineret
pentru a se asigura că tinerii primesc o ofertă de calitate pentru un loc de muncă, pentru formare
sau studii complementare în termen de patru luni de la pierderea locului de muncă sau de la
terminarea studiilor. Această ofertă trebuie să constea dintr-un contract de muncă, o ucenicie
sau un stagiu, ori dintr-un curs de formare continuă, și trebuie să fie adaptată la nevoile și la
situația fiecăruia. Deși statele membre trebuie încă să pună în aplicare și să finanțeze această
politică, cofinanțarea UE este deja disponibilă pentru regiunile în care rata de șomaj a tinerilor
este de peste 25 %, prin intermediul unei linii bugetare specifice, al Inițiativei privind ocuparea
forței de muncă în rândul tinerilor și al Fondului social european. Pentru detalii, a se vedea fișa
5.10.2 privind Fondul social european, secțiunea B.2.
2. Corpul european de solidaritate
Corpul european de solidaritate (CES) este o inițiativă lansată de Comisia Europeană
în decembrie 2016. Această inițiativă le permite tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de ani să
desfășoare o activitate de voluntariat sau să lucreze în cadrul unor proiecte în țara lor de origine
sau în alte țări. Componenta de voluntariat a CES le oferă tinerilor posibilitatea de a desfășura
într-o altă țară activități de voluntariat cu normă întreagă pentru o perioadă cuprinsă între două
și douăsprezece luni. Componenta profesională le oferă tinerilor posibilitatea de a dobândi o
slujbă sau de a face un stagiu în sectoare care desfășoară activități de solidaritate. Inițiativa
CES va fi pusă în aplicare în mod treptat, în parteneriat cu organisme publice, ONG-uri și
organizații comerciale care sunt active în aceste domenii. Se așteaptă ca organizațiile să înceapă
să recruteze participanții la sfârșitul primăverii 2017, aceștia din urmă urmând să se alăture
proiectelor începând din iunie 2017.
3. Politicile de protecție a copilului
Astfel cum este stabilit în Convenția ONU privind drepturile copilului, un copil este orice
persoană sub vârsta de 18 ani. Tratatul de la Lisabona a introdus printre obiectivele UE
promovarea drepturilor copilului, iar Carta drepturilor fundamentale garantează protecția
drepturilor copilului de către instituțiile UE, precum și de către statele membre.
La 15 februarie 2011, Comisia Europeană a adoptat comunicarea intitulată „O agendă a
UE pentru drepturile copilului” (COM(2011)0060). Obiectivul acesteia este de a reafirma
angajamentul ferm al tuturor instituțiilor UE și al tuturor statelor membre de a promova,
proteja și respecta drepturile copilului în cadrul tuturor politicilor pertinente ale UE și de a
materializa acest angajament, obținând rezultate tangibile. Drepturile copilului și prevenirea
violenței împotriva copiilor, a tinerilor, a femeilor și a altor grupuri expuse riscurilor sunt
protejate și promovate și în cadrul programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).

https://www.youthpass.eu/ro/login/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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Comisia a pregătit o prezentare a acquis-ului UE și a documentelor de politică din domeniul
drepturilor copilului.
În 2016, Parlamentul European și Consiliul au adoptat o directivă privind garanțiile procedurale
pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale[1], cu scopul
de a garanta că acești copii sunt în măsură să înțeleagă și să urmeze procedurile respective și
să își exercite dreptul la un proces echitabil, și de a preveni recidiva în cazul copiilor și de a
promova integrarea socială a acestora.
4. Tineretul și mass-media
Tehnologiile online oferă posibilități unice copiilor și tinerilor, dându-le acces la cunoaștere și
permițându-le să beneficieze de învățarea digitală și să participe la dezbaterea publică. Copiii
pot fi însă deosebit de vulnerabili la tehnologia modernă. Din acest motiv, Directiva serviciilor
mass-media audiovizuale (DSMAV) interzice includerea în serviciile liniare de televiziune a
oricăror conținuturi care ar putea afecta în mod grav minorii. În ceea ce privește serviciile media
audiovizuale neliniare la cerere, aceste tipuri de conținuturi pot fi puse la dispoziție doar în așa
fel încât minorii să nu aibă în mod normal acces la ele. Conținutul care riscă să fie dăunător
pentru minori trebuie fie să difuzat fie la ore la care aceștia nu sunt susceptibili să îl urmărească,
fie să fie blocat prin mijloace tehnologice pentru ca minorii să nu îl poată accesa. La 25 mai
2016, Comisia a adoptat o nouă propunere legislativă privind DSMAV, iar negocierile dintre
Parlamentul European și Consiliu se vor încheia cel mai probabil în cursul anului 2017. În 2015,
Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor
pe internet (P8_TA(2015)0070)[2].
5. Portalul european pentru tineret
Portalul european pentru tineret este o pagină de internet destinată tinerilor din toată Europa,
menită să-i ajute pe aceștia să se orienteze printre numeroasele oportunități pe care UE pe oferă
în diverse domenii de interes, precum voluntariatul, activitatea profesională, formarea, cultura,
creativitatea și multe altele.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European a sprijinit dintotdeauna cooperarea strânsă dintre statele membre în
ceea ce privește tineretul. Acesta a contribuit și a jucat un rol activ la elaborarea politicii
pentru tineret, de exemplu prin rezoluțiile sale referitoare la „O strategie a UE pentru tineret
- investiție și mobilizare” (P7_TA(2010)0166), la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru
tineret 2010-2012 (P7_TA(2013)0364), la evaluarea Strategiei UE pentru tineret pentru perioada
2013-2015 (P8_TA(2016)0426) și la înființarea unei garanții pentru tineret (P7_TA(2013)0016).
În ultimii ani au fost adoptate numeroase alte rezoluții referitoare la ocuparea forței de muncă
în rândul tinerilor (de exemplu P8_TA(2014)0010), la antreprenoriat (P8_TA(2015)0292) și
la combaterea șomajului în rândul tinerilor (P8_TA(2016)0008). De asemenea, Parlamentul
protejează interesul superior al copilului pe baza petițiilor care îi sunt adresate (B8-0487/2016) și
a adoptat o rezoluție referitoare la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor
(P8_TA(2015)0401). Parlamentul se preocupă și de drepturile copiilor din afara granițelor UE,
adoptând rezoluții referitoare la situația copiilor din întreaga lume, precum rezoluția referitoare
la educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită (T8-0418/2015) sau rezoluția
referitoare la malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare (P8_TA(2014)0072).

[1]JO L 132, 21.5.2016, p. 1.
[2]Pentru detalii, a se vedea fișa →5.13.2 privind Politica în domeniul audiovizualului și al mass-mediei.

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0070
https://europa.eu/youth/EU_ro
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0166
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0364
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0426
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0292
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=B8-0487/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0401
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0418
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0072
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.2.html
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În cadrul negocierilor privind programul Erasmus+ din 2012-2013, Parlamentul a insistat ferm
asupra includerii unui capitol separat pentru tineret și a unui buget destinat acțiunilor-cheie ale
acestuia. De asemenea, Parlamentul a subliniat că ar trebui sporite posibilitățile de participare
a tinerilor dezavantajați. Comisia pentru cultură și educație a elaborat în cursul anului 2016 un
raport privind punerea în aplicare a programului, care se așteaptă să fie votat în ședință plenară
în 2017, ținând seama de funcționarea componentei pentru tineret a acestuia.
Pentru a încuraja tinerii să desfășoare proiecte proprii la nivel european, Parlamentul European,
împreună cu Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne de la Aachen, a lansat, în 2008,
Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni, care este acordat în fiecare an proiectelor care
promovează înțelegerea reciprocă pe plan european și internațional.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.charlemagneyouthprize.eu/
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