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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât politicile de educație și formare joacă un rol crucial în combaterea nivelului 
ridicat de șomaj în rândul tinerilor; întrucât, pentru a se ține pasul cu o piață a muncii 
aflată într-o evoluție rapidă, este necesar să se investească mai mult și mai specific în 
educația și formarea profesională (EFP), în educația universitară și în cercetare, precum și 
în programe școlare flexibile și într-o mai bună cooperare între întreprinderi și sectorul 
educațional;

B. întrucât sistemele de educație duală depind de cooperarea strânsă dintre sectoarele publice 
și private, cu un grad mare de implicare a partenerilor sociali; întrucât statele membre cu o 
interacțiune puternic instituționalizată între sistemul de învățământ și piața muncii 
înregistrează un nivel foarte scăzut al șomajului în rândul tinerilor;

C. întrucât stagiile reprezintă un instrument util pentru facilitarea și încurajarea tranziției 
tinerilor de la sistemul de învățământ la piața muncii; întrucât un stagiu trebuie să se 
bazeze pe o strategie de formare, stagiile sunt constant utilizate în mod abuziv de către 
angajatori pentru a recruta o forță de muncă ieftină și cu protecție socială limitată, iar tot 
mai mulți tineri europeni sunt deseori nevoiți să accepte mai multe stagii care sunt fie 
neremunerate, fie insuficient remunerate înainte de a putea obține locuri de muncă 
permanente;

D. întrucât criza economică și financiară s-a înrăutățit, iar reducerile bugetare și alte măsuri 
de austeritate, în special în statele membre vulnerabile din punct de vedere economic, au 
subminat standardele de predare și au avut un impact direct negativ asupra perspectivelor 
tinerilor de a avea acces la educație și locurile de muncă și de a-și continua studiile și de 
a-și păstra locul de muncă; întrucât, în plus, mediul de afaceri din numeroase state 
membre este afectat de sarcini fiscale ridicate;

E. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani și 
6,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani nu erau încadrați profesional 
și nu urmau niciun program educațional sau de formare; întrucât statele membre trebuie să 
asigure un sistem de protecție socială și să garanteze condiții de trai decente pentru 
lucrătorii care își pierd locurile de muncă și pentru tinerii aflați în imposibilitatea de a-și 
găsi un loc de muncă;

F. întrucât Banca Europeană de Investiții (BEI) poate asigura finanțare pentru investiții în 
țările în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește media UE; întrucât BEI s-ar putea 
axa pe nivelul regional în investițiile sale strategice pentru îmbunătățirea și extinderea 
oportunităților de angajare și pentru dezvoltarea capacităților de inovare;

G. întrucât nevoile de pe piața muncii nu ar trebui să fie luate în considerare în detrimentul 
dobândirii unei baze de cunoștințe cât mai ample posibil, deoarece aceasta este cea mai 
bună garanție pentru adaptarea la riscul de șomaj și la dificultățile vieții; întrucât 
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majoritatea studiilor demonstrează faptul că o educație de înaltă calitate încă din primii ani 
de școală este importantă pentru evitarea abandonului școlar timpuri și pentru mai buna 
integrare a copiilor din mediile sociale cele mai defavorizate în viața școlară;

H. întrucât resursele educaționale libere îmbunătățesc calitatea, accesibilitatea și echitatea 
învățământului și facilitează un proces interactiv, creativ, flexibil și personalizat de 
învățare prin utilizarea TIC și a noilor tehnologii; întrucât educația liberă îmbunătățește 
capacitatea de inserție profesională prin sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții;

I. întrucât abandonul școlar timpuriu afectează în mod semnificativ dezvoltarea economică 
și socială a Uniunii și întrucât sunt necesare măsuri integrate pentru a atinge obiectivul, 
prevăzut în Strategia Europa 2020, de reducere a ratei abandonului școlar timpuriu la sub 
10%; întrucât persoanele care au abandonat timpuriu școala se confruntă cu un risc ridicat 
de șomaj și de excludere socială; întrucât dezvoltarea unor programe de reintegrare prin 
care se oferă o a doua șansă ar trebui să acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile 
cu risc ridicat de excluziune socială, în scopul de a încuraja participarea activă a acestora 
la societate;

J. întrucât atât cadrele didactice preuniversitare, cât și cele universitare se confruntă cu 
provocări fără precedent ridicate de mediul economic global aflat în schimbare rapidă, 
care necesită dezvoltarea de noi abilități și seturi de competențe, abordări inovatoare și 
metode moderne de predare, ca factor-cheie pentru educația eficientă și capacitatea de 
inserție profesională a tinerilor;

K. întrucât programele de mobilitate ale UE din domeniul educației și al tineretului și 
învățarea timpurie a limbilor străine cresc șansele de găsire a unui loc de muncă și 
încurajează mobilitatea pieței muncii, întrucât programele de mobilitate pentru tineret 
pentru perioada 2014-2020 ar trebui să ofere oportunități reale de învățare și de dobândire 
de competențe, contribuind astfel la creșterea ratelor de ocupare a forței de muncă în 
rândul tinerilor,

L. întrucât, având în vedere Cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, este nevoie de o 
analiză extinsă a fondurilor UE investite în educație, formare și combaterea șomajului în 
rândul tinerilor din perioada de programare 2007-2013; întrucât o abordare integrată și 
efectul de sinergie între diversele programe și resurse cu finanțare națională și europeană 
vor contribui la aplicarea reușită a măsurilor privind ocuparea de locuri de muncă de către 
tineri; întrucât este, de asemenea, necesar să se transpună politicile UE la nivel local și 
național și să fie aplicate pe teren;

M. întrucât, în ciuda nivelului general ridicat al șomajului în rândul tinerilor, anumite 
sectoare, cum ar fi tehnologiile de informații și comunicații (TIC), cercetarea și 
dezvoltarea (R&D) și sectorul de îngrijire a sănătății, au din ce în ce mai multe dificultăți 
în ocuparea posturilor vacante cu personal calificat,

1. este foarte îngrijorat de reducerile bugetare efectuate de statele membre în domeniul 
educației, al formării și al tineretului, care ar putea bloca accesul tinerilor atât la educație, 
cât și la ocuparea locurilor de muncă, și reamintește faptul că alocările bugetare în aceste 
domenii sunt o investiție necesară și inestimabilă pentru viitor; atrage atenția asupra 
necesității de a utiliza mai eficient fondurile europene pentru a facilita crearea de locuri de 
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muncă pentru tineri;

2. încurajează statele membre să aibă se axeze, cu sprijinul Comisiei, asupra tinerilor 
neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare, 
pentru a le prezenta oferte de ucenicii și de formare profesională de calitate, astfel încât 
tinerii să poată obține competențele și experiența necesare integrării lor profesionale sau 
pentru a-i reintegra în sistemul educațional în programe de formare adaptate la dificultățile 
lor;

3. invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a preveni abandonul școlar 
timpuriu, să reducă nivelul abandonului școlar și să asigure a doua șansă la educație la cel 
mai înalt standard posibil, ceea ce va reduce numărul tinerilor neîncadrați profesional și 
care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, aceștia fiind cei 
mai vulnerabili în fața șomajului pe termen lung;

4. subliniază necesitatea garantării unei educații și formări accesibile tuturor, reamintește 
importanța rolului regiunilor în politica de formare, de ocupare a forței de muncă și de 
mobilitate și solicită să se utilizeze mijloacele aflate la dispoziția regiunilor pentru a 
facilita accesul tinerilor la piața muncii și pentru a contribui la diversificarea 
competențelor lor; 

5. solicită să se îmbunătățească nivelul de educație și formare profesională al cadrelor 
didactice, în special în ceea ce privește metodele moderne de predare și utilizarea noilor 
tehnologii; subliniază faptul că învățarea pe tot parcursul vieții începe cu educația copiilor 
preșcolari și subliniază faptul că mai ales competențele lingvistice trebuie să fie 
promovate într-un mod distractiv;

6. invită statele membre și instituțiile relevante să promoveze sectoarele științelor, ale 
tehnologiilor, ale ingineriei și ale matematicii în programele lor educaționale, cu scopul de 
a satisface nevoile actuale ale piețelor de muncă;

7. solicită crearea unui sistem comun de indicatori de rezultate și de impact pentru evaluarea 
progreselor înregistrate în de diferitele programe, care să conțină măsuri de ocupare a 
forței de muncă în contextul eficacității și eficienței acestora și nu numai în ceea ce 
privește punerea lor în aplicare;

8. solicită statelor membre să încurajeze participarea tinerilor în elaborarea politicilor 
sectoriale referitoare la evoluția acestora; consideră că acordând tinerilor statutul de 
participanți reali și nu doar de observatori și/sau beneficiari ai proceselor va contribui la 
mai multă legitimitate și valoare adăugată a elaborării politicilor pentru tineret;

9. solicită o utilizare sporită a sistemelor de educație duală de înaltă calitate, care combină 
formarea teoretică cu cea practică; subliniază importanța implicării partenerilor sociali în 
construirea acestor sisteme; invită Comisia Europeană să elaboreze orientări de calitate 
pentru un sistem educațional dual modern, sprijinit de o listă a principalelor ocupații 
europene fără caracter academic, amplu definite;

10. invită Comisia să solicite în mod activ sprijin și inițiative, precum și alte forme de 
cooperare cu sectorul privat, pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și încurajează 
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formarea de parteneriate cu întreprinderile și de parteneriate între sectorul public și cel 
privat; salută propunerea Comisiei de a institui o alianță europeană pentru stagii și se 
așteaptă ca, după consultarea părților interesate relevante, Comisia Europeană să 
pregătească un cadru european transparent pentru stagii;

11. invită statele membre să adopte un cadru juridic obligatoriu pentru stagii și ucenicii, 
care să includă o remunerare decentă și recunoașterea cunoștințelor dobândite ca 
experiență de muncă, precum și să crească furnizarea de servicii de consultare și orientare 
pentru tineri într-un stadiu timpuriu pentru a crește capacitatea acestora de a lua decizii 
bine informate despre viitoarele cariere și de a le facilita accesul la piața forței de muncă;

12. invită statele membre să îmbunătățească cooperarea și să consolideze parteneriatele dintre 
întreprinderi și sectorul educațional la toate nivelurile, cu scopul de a corela programele 
educaționale cu cerințele de pe piața muncii, de exemplu prin extinderea Alianțelor de 
competențe sectoriale și a Alianțelor cunoașterii;

13. îndeamnă statele membre să elimine obstacolele aflate în calea uceniciilor și a stagiilor 
transfrontaliere, pentru o mai bună coordonare a cererii și ofertei de oportunități de 
formare la locul de muncă pentru tineri, îmbunătățind astfel mobilitatea și capacitatea de 
inserție profesională, în special în regiunile de frontieră;

14. subliniază importanța creșterii calității EFP cu scopul de a realiza un echilibru între 
educație și cererea de la nivelul pieței muncii; consideră că EFP nu ar să fie trebui 
promovată în detrimentul educației universitare; subliniază interacțiunea dintre EFP și 
învățământul superior și necesitatea îmbunătățirii deschiderii de căi între EFP și 
învățământul superior; subliniază faptul că este nevoie de programe mai flexibile pentru a 
se adapta mai bine la viitoarele evoluții ale pieței muncii;

15. subliniază importanța îmbunătățirii standardelor de calitate și a accesibilității în 
învățământul universitar și în EFP; subliniază, de asemenea, importanța studierii limbilor 
străine în școli și EFP ca o condiție prealabilă pentru continuarea consolidării 
capacităților, pentru mobilitate și pentru o mai bună realizare a tinerilor pe piața muncii; 
invită statele membre să încurajeze includerea studiului limbilor străine în sistemele 
educaționale; 

16. invită statele membre să sprijine recunoașterea educației non-formale deoarece aceasta 
joacă un rol esențial în pregătirea tinerilor pentru piața forței de muncă prin dezvoltarea 
abilităților interpersonale esențiale solicitate de angajatori; subliniază importanța 
răspândirii rapide a bunelor practici privind accesul fetelor și femeilor la formarea 
considerată în mod tradițional ca fiind mai „masculină” și în special în domeniul noului 
sector TIC;

17. subliniază că este important ca tinerii să dobândească competențe generale, cum ar fi TIC, 
competențe de conducere, gândire critică și lingvistice, competențe antreprenoriale, 
inclusiv prin studiul în străinătate, pentru a îmbunătăți perspectivele lor pe piața forței de 
muncă și adaptabilitatea acestora la viitoarele evoluții ale pieței muncii; invită statele 
membre să dea o importanță suplimentară acestor competențe în programele lor școlare;

18. invită statele membre să sprijine activitățile liber-profesioniste în rândul tinerilor prin 
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îmbunătățirea educației antreprenoriale; subliniază faptul că se acordă o atenție deosebită 
reducerii aversiunii tinerilor față de riscuri, aceasta reprezentând o precondiție pentru un 
antreprenoriat de succes; solicită, de asemenea, reduceri fiscale pentru întreprinderile 
înființate și conduse de tineri, în scopul de a dezvolta o cultură antreprenorială și abilitatea 
de a crea noi locuri de muncă;

19. invită Comisia și statele membre să continue să îmbunătățească transparența și 
recunoașterea calificărilor în interiorul Uniunii, în special prin intermediul Sistemului 
european de credite pentru educație și formare profesională, al Europass și al Cadrului 
european al calificărilor și să pună în aplicare pe deplin Recomandarea Consiliului privind 
validarea educației non-formale și informale și să garanteze mai ales recunoașterea 
transfrontalieră a educației formale și non-formale; subliniază faptul că în punerea în 
aplicare a acestor inițiative sunt importante o implementare și o raportare în timp util;

20. salută garanția pentru tineri și invită statele membre să se angajeze să pună în aplicare în 
mod eficient și oportun, inclusiv prin crearea de parteneriate între serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă și instituțiile de educația, ca mod de a sprijini tinerii imediat 
după ce și-au terminat educația; subliniază necesitatea de a extinde garanția pentru toți 
tinerii cu vârsta de cel mult 30 de ani;

21. subliniază necesitatea existenței unei finanțări suficiente pentru garanția pentru tineri din 
Fondul social european și alte fonduri structurale ale UE și reamintește faptul că unul 
dintre obiectivele esențiale ale politicii de coeziune sprijinite de FEDER și FSE îl 
constituie crearea de locuri de muncă pentru tineri; totuși, subliniază faptul că aceste 
eforturi nu ar trebui să descurajeze eforturile și reformele structurale care trebuie să 
pregătească sistemele educaționale și piețele forței de muncă din anumite state membre 
pentru provocările viitorului;

22. invită Comisia și statele membre să stabilească obiective și indicatori clari pentru 
sistemele de garanție pentru tineret, pentru a putea măsura și evalua în mod eficient 
impactul acestei inițiative;

23. subliniază importanța programelor de mobilitate pentru studenți și invită statele membre 
să sprijine creșterea planificată a finanțării pentru aceste programe în noul CFM 2014-
2020; evidențiază rolul propunerii privind schema UE de garantare a împrumuturilor 
pentru masteranzii la zi din UE și țările terțe, pentru a facilita în continuare mobilitatea 
tinerilor și clasificarea multidimensională a universităților;

24. invită Comisia să prevadă în cadrul programelor sale măsuri specifice menite să combată 
șomajul în rândul tinerilor, care să urmeze o abordare globală integrată în conformitate cu 
inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” inclusă în Strategia Europa 2020;

25. solicită statelor membre să se asigure că tinerii au mai mult acces la ofertele de muncă și 
de stagii și că în cursurile universitare ale studenților este inclusă o formare de bază 
privind competențele de căutare a unui loc de muncă; 

26. ia act de faptul că sistemul educațional din UE ar trebui să promoveze principiul egalității 
de șanse; solicită să se promoveze toate competențele necesare cu scopul de a facilita 
accesul la învățarea pe tot parcursul vieții, ca o condiție obligatorie într-o societate bazată 
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pe cunoaștere.
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