
PA\853898RO.doc PE456.784v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2010/2307(INI)

17.1.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la inițiativa „Tineretul în mișcare” - un cadru pentru îmbunătățirea 
sistemelor de educație și formare profesională din Europa
(2010/2307(INI))

Raportoare pentru aviz (*): Jutta Steinruck

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură



PE456.784v01-00 2/4 PA\853898RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\853898RO.doc 3/4 PE456.784v01-00

RO

SUGESTII

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

1. subliniază faptul că scopul tuturor inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor pentru o 
Europă a viitorului, adică garantarea accesului tuturor tinerilor la un învățământ școlar, 
profesional și universitar orientat spre cerințele tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor trebuie eliminat - un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție socială - și că toate contractele de muncă trebuie să 
prevadă din prima zi drepturi sociale neîngrădite și respinge propunerea de a nu ține 
seama de acest principiu;

3. reiterează importanța unor obiective concrete, controlabile în ceea ce privește punerea în 
aplicare a orientărilor integrate ale Strategiei UE 2020 în vederea reducerii șomajului în 
rândul tinerilor; consideră că grupurile-țintă și indicatorii propuși în inițiativă ar trebui 
monitorizați de Comisie, iar progresele realizate în punerea în aplicare ar trebui măsurate 
prin indicatori clari;

4. consideră că mobilitatea voluntară în cadrul educației școlare și al formării profesionale și 
în scopul angajării trebuie promovată în cazul tuturor tinerilor - independent de situația 
lor financiară - stabilindu-se gradul de mobilitate al fiecăruia în mod individual;

5. subliniază că trecerea de la învățământul școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și să aibă loc imediat și salută inițiativa „Garanția 
europeană pentru tineret”; consideră că este necesar ca partenerii sociali și organizațiile 
de tineret să fie implicați în elaborarea unei strategii durabile pentru reducerea șomajului 
în rândul tinerilor, calificările obținute trebuind să fie recunoscute în mod formal;

6. consideră că mediul familial și social al tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în ceea 
ce privește orientarea profesională și găsirea unui loc de muncă;

7. consideră că comportamentele de alegere a unui loc de muncă pe baza criteriilor de gen 
trebuie eliminate treptat, că trebuie luate măsuri care să ofere o imagine de ansamblu a 
posibilităților profesionale și că în special fetele trebuie să fie încurajate să se intereseze 
devreme pentru meseriile matematice și tehnice și să fie sprijinite în acest sens;

8. subliniază că o politică activă în domeniul pieței forței de muncă, inclusiv programe de 
ocupare a forței de muncă destinate tinerilor, cu finanțare publică, și crearea unor locuri 
de muncă noi, durabile și decente reprezintă condițiile necesare pentru eliminarea 
șomajului în rândul tinerilor și că fondurile existente, de exemplu FSE, trebuie utilizate în 
acest sens într-un mod mai specific;

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața muncii 
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printr-un sprijin individual și că locurile de muncă finanțate public reprezintă un 
instrument eficace de integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

10. subliniază că, în toate etapele orientării profesionale, stagiile sunt un mijloc potrivit în 
acest sens, dar că ele nu pot înlocui locurile de muncă cu normă întreagă, trebuind să 
garanteze un venit și o protecție socială adecvate, și că este necesară introducerea unui 
cadru calitativ european privind stagiile;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă acces la formare continuă în cursul activității 
profesionale și că învățarea pe tot parcursul vieții trebuie sprijinită din momentul 
angajării.


