
PA\932021RO.doc PE508.133v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

0000/0000(INI)

28.3.2013

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

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012
(0000/0000(INI))

Raportor pentru aviz: Ole Christensen



PE508.133v01-00 2/3 PA\932021RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\932021RO.doc 3/3 PE508.133v01-00

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. ia act de impactul Strategiei pentru tineret pe durata primului ciclu (2010-2012), ce a 
asigurat un cadru flexibil implicării transsectoriale a Comisiei, statelor membre și a 
părților interesate relevante;

2. ia act de faptul că aspectele din cadrul Strategiei pentru tineret legate de ocuparea forței de 
muncă s-au accentuat în contextul actualei crize și al nivelului alarmant de ridicat al 
șomajului în rândul tinerilor; subliniază că următorul ciclu (2013-2015), concentrându-se 
asupra șomajului în rândul tinerilor, educației și formării, ar trebui să contribuie la 
atingerea celor două obiective generale ale Strategiei pentru tineret, și anume crearea de 
oportunități egale pentru tineri pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale;

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție specială grupurilor vulnerabile cu risc ridicat de 
excluziune socială, inclusiv persoanelor care nu sunt încadrate profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de formare (NEET) și tinerilor din categoriile 
defavorizate;

4. subliniază necesitatea de a combate părăsirea timpurie a școlii, prin intermediul unui 
dialog între sectorul educației și serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, 
prin legături mai bune între formarea profesională continuă și cea inițială și prin 
introducerea unor sisteme duale de educație;

5. salută propunerile Comisiei vizând un Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță pentru 
ucenicii, menite să promoveze stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; solicită statelor 
membre să implementeze de urgență Garanția pentru tineret, pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor, recurgând, în acest sens, la finanțare din cadrul fondurilor UE de 6 
miliarde EUR disponibile pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde sprijin practic statelor membre care implementează 
Garanția pentru tineret;

6. subliniază că finanțarea europeană poate constitui o completare importantă a investițiilor 
necesare din cadrul bugetelor naționale; îndeamnă statele membre să exploateze 
potențialul Fondului social european (FSE) în momentul implementării Strategiei pentru 
tineret; subliniază că resursele dedicate ocupării forței de muncă în rândul tinerilor ar 
trebui privite drept o investiție;

7. solicită implicarea tuturor părților interesate relevante, în special a partenerilor sociali, în 
momentul implementării Strategiei pentru tineret;


