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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi la consolidarea 
statutului formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor
(2009/2221(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere documentul de evaluare al Strategiei de la Lisabona SEC(2010)0114,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Noi competenţe pentru noi locuri de 
muncă: să anticipăm şi să răspundem cerinţelor pieţei forţei de muncă în materie de 
competenţe” (COM(2008)0868),

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – anexa la Comunicarea 
Comisiei privind noi competenţe pentru noi locuri de muncă (SEC(2008)3058),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Un angajament comun pentru ocuparea 
forţei de muncă” (COM(2009)0257),

– având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la comunicarea „Noi competenţe 
pentru noi locuri de muncă: să anticipăm şi să răspundem cerinţelor pieţei forţei de muncă 
în materie de competenţe”, adoptată la Bruxelles la 9 martie 2009,

– având în vedere Comunicarea privind promovarea participării depline a tinerilor în 
domeniul educaţiei, al ocupării forţei de muncă şi în societate (COM(2007)0498), însoţită 
de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la ocuparea forţei de muncă în 
rândul tinerilor la nivelul Uniunii Europene (SEC(2007)1093),

– având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la „O strategie a UE pentru tineret -
investiţie şi mobilizare. O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru abordarea 
provocărilor şi oportunităţilor tineretului” (COM(2009)0200),

– având în vedere Cartea Verde a Comisiei referitoare la promovarea mobilităţii tinerilor în 
scop educaţional (COM(2009)0329),

– având în vedere raportul Comisiei intitulat „Ocuparea forţei de muncă în Europa în 2009”, 
din noiembrie 2009,

– având în vedere raportul independent elaborat pentru Comisie, intitulat „Noi competenţe 
pentru noi locuri de muncă: să acţionăm acum”, care conţine indicaţii şi recomandări 
esenţiale cu privire la dezvoltarea suplimentară a iniţiativei în contextul viitoarei strategii 
UE 2020 pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, din februarie 2010,

– având în vedere raportul independent intitulat „Modalităţi de angajare: practici actuale şi 
nevoi viitoare pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă a tinerilor. Tinerii în profesii şi 
şomaj: să ne gândim la o mai bună integrare a acestora pe piaţa forţei de muncă”, solicitat 
de către Comisie în contextul Proiectului pentru tineret (Raportul final privind tineretul, 
septembrie 2008),
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– având în vedere ancheta Eurofound privind „Populaţia tânără şi munca”, martie 2007,

– având în vedere studiul Cedefop privind „Profesionalizarea serviciilor de orientare în 
carieră: competenţele specialiştilor şi rutele de calificare în Europa”, martie 2009, 

– având în vedere studiul Cedefop privind „Competenţele pentru viitorul Europei: 
anticiparea cerinţelor pieţei forţei de muncă în materie de competenţe”, mai 2009,

– având în vedere cel de-al patrulea raport Cedefop privind cercetarea educaţiei şi formării 
profesionale în Europa: raport de sinteză intitulat „Modernizarea educaţiei şi formării 
profesionale”, decembrie 2009,

– având în vedere Perspectivele OCDE privind ocuparea forţei de muncă în 2008, intitulate 
„Un început bun? Tranziţiile de pe piaţa muncii dedicată tineretului în ţările OCDE”, 
noiembrie 2008,

– având în vedere Petiţia 1452/2008 adresată de dna Anne-Charlotte Bailly, de naţionalitate 
germană, în numele Génération Précaire, privind stagiile de pregătire echitabile şi accesul 
corespunzător al tinerilor la piaţa europeană a muncii, 

– având în vedere hotărârea (C-555/07) Curţii Europene de Justiţie privind principiul 
nediscriminării pe motive de vârstă, din ianuarie 2010,

– având în vedere articolul 156 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de Procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A7-0000/2010),

A. întrucât criza economică a cauzat o creştere masivă a ratelor şomajului în statele membre; 
întrucât tinerii au fost afectaţi în mod disproporţionat de această tendinţă; întrucât peste 
5,5 milioane de tineri sub 25 de ani - reprezentând 21,4% din totalitatea tinerilor din UE -
nu aveau un loc de muncă în decembrie 2009,

B. întrucât şomajul şi gradul scăzut al ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor impun 
societăţii costuri sociale şi economice considerabile, care conduc la pierderea 
oportunităţilor de creştere economică, la eroziunea bazei de impozitare care subminează 
investiţiile în infrastructură şi serviciile publice, la creşterea costurilor asistenţei sociale, la 
investiţii insuficient utilizate în educaţie şi formare profesională şi la riscul de şomaj pe 
termen lung şi de excluziune socială,

C. întrucât proiecţiile economice şi demografice arată că în următorul deceniu vor apărea 80 
de milioane de locuri de muncă în UE, dintre care majoritatea vor necesita o forţă de 
muncă cu înaltă calificare; întrucât în UE rata şomajului este de aproximativ 85% pentru 
persoanele cu un nivel înalt de calificare, de 70% pentru cele cu un nivel mediu şi de 50% 
pentru cele cu un nivel scăzut de calificare,

D. întrucât tranziţia de la studii la angajare şi între diferite locuri de muncă reprezintă o 
provocare structurală pentru tinerii din întreaga UE; întrucât uceniciile au un impact 
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pozitiv puternic asupra accesului tinerilor la locuri de muncă,

E. întrucât tinerii se confruntă adesea cu discriminarea pe motive de vârstă atunci când intră 
pe piaţa muncii; întrucât femeile tinere sunt mai expuse şomajului şi sărăciei decât bărbaţii 
tineri,

F. întrucât munca decentă îi ajută pe tineri să depăşească stadiul de dependenţă socială şi să 
devină independenţi, îi ajută să scape de sărăcie şi le permite să contribuie în mod activ la 
societate, din punct de vedere economic şi social; întrucât legislaţia discriminatorie din 
anumite state membre, de exemplu salariul minim pentru tinerii din Regatul Unit, 
„Revenu minimum d'insertion” din Franţa şi prestaţiile reduse pentru salariaţii tineri din 
Danemarca îi împiedică pe tineri să îşi înceapă o viaţă adultă, independentă,

G. întrucât parametrii de referinţă privind tineretul ai Strategiei de la Lisabona nu au fost 
atinşi,

1. îndeamnă Comisia şi statele membre să adopte o abordare bazată pe drepturi faţă de
tineret şi ocuparea forţei de muncă. Aspectul calitativ al muncii decente pentru tineri nu 
trebuie compromis, iar principalele standarde de muncă, precum şi alte standarde legate de 
calitatea muncii, cum ar fi timpul de lucru, salariul minim, asigurările sociale şi sănătatea 
şi siguranţa la locul de muncă, trebuie să reprezinte considerente esenţiale în cadrul 
eforturilor depuse;

Crearea locurilor de muncă şi integrarea pe piaţa muncii

2. solicită Consiliului şi Comisiei să definească o strategie privind locurile de muncă pentru 
UE, care să îmbine instrumentele financiare şi politicile de ocupare a forţei de muncă, 
pentru a evita o „creştere fără locuri de muncă”, şi care să determine stabilirea unor 
parametri de referinţă ambiţioşi pentru angajarea persoanelor tinere;

3. invită statele membre să creeze stimulente eficiente pentru ca angajatorii publici şi privaţi 
să angajeze tineri, să investească în crearea locurilor de muncă pentru tineri şi să sprijine 
spiritul antreprenorial al tinerilor;

4. solicită statelor membre să elaboreze politici incluzive şi cu ţinte specifice privind piaţa 
forţei de muncă, politici care să asigure includerea respectabilă şi angajarea semnificativă 
a tinerilor, de exemplu prin stabilirea reţelelor inspiraţionale, a acordurilor de stagii, a 
centrelor internaţionale de formare a carierei şi a centrelor de îndrumare individuală 
pentru tineret;

5. solicită Comisiei să extindă capacitatea financiară pentru Fondul Social European, să 
aloce un minim de 10% din acest fond proiectelor destinate tinerilor şi să simplifice 
accesarea fondului; îndeamnă statele membre să îşi îmbunătăţească modul de abordare în 
domeniile legate de tineret;

Educaţia şi tranziţia de la studii la angajare

6. solicită statelor membre să intensifice eforturile de reducere a abandonului şcolar 
prematur, în vederea atingerii, până în 2012, a obiectivului Strategiei de la Lisabona de a 
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nu depăşi nivelul de 10% al persoanelor care abandonează prematur sistemul de 
învăţământ; invită statele membre să utilizeze o gamă mai largă de măsuri de combatere a 
abandonului şcolar prematur, cum ar fi scăderea numărului de elevi din fiecare clasă, 
introducerea mentorilor în toate şcolile, adoptarea unor măsuri imediate în caz de abandon
şcolar; face referire la Finlanda, care a reuşit să reducă numărul persoanelor care 
abandonează prematur sistemul de învăţământ; invită Comisia să coordoneze un proiect 
privind cele mai bune practici;

7. solicită stagii de pregătire mai numeroase şi mai bune; solicită Comisiei şi Consiliului 
întocmirea unei Carte Europene a Calităţii Stagiilor, pentru a garanta valoarea 
educaţională a acestora şi pentru a evita exploatarea; 

8. recunoaşte faptul că, pe timp de criză, tinerii caută studii şi trebuie să fie încurajaţi în acest 
sens; solicită tuturor statelor membre să asigure accesul egal la educaţie pentru toţi, prin 
garantarea unui drept la minimum 12 ani de educaţie gratuită şi prin asigurarea sprijinului 
financiar pentru tinerii studenţi, şi invită statele membre să investească în continuare în 
educaţie şi formare profesională, în pofida constrângerilor fiscale;

9. solicită Comisiei să extindă programele UE care susţin educaţia şi creşterea nivelului de 
calificare a forţei de muncă, precum formarea continuă, Fondul Social European, acţiunile 
Marie Curie şi Iniţiativa educaţiei ştiinţifice;

Adaptarea la nevoile individuale şi ale pieţei muncii

10. solicită Comisiei şi statelor membre să elaboreze politici bazate pe ciclul vieţii şi strategii 
în care educaţia şi angajarea să fie mai bine integrate, tranziţia sigură să fie un punct 
cheie, iar creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă să fie constantă;

11. îndeamnă Comisia să revizuiască strategia flexisecurităţii, pentru a aduce siguranţa 
tranziţiei în prim-plan, creând în acelaşi timp mobilitate şi facilitând accesul pentru tineri; 
subliniază faptul că flexisecuritatea fără asigurări sociale nu reprezintă o cale durabilă de 
combatere a problemelor cu care se confruntă tinerii pe piaţa forţei de muncă;

12. face apel la statele membre să includă toate cele patru componente ale flexisecurităţii în 
planurile naţionale privind strategiile de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor, şi 
anume:

a. prevederi contractuale flexibile şi fiabile;

b. programe cuprinzătoare de formare de-a lungul vieţii, care să asigure dezvoltarea 
continuă a competenţelor;

c. politici active eficiente privind piaţa forţei de muncă, axate pe competenţe şi 
incluziune;

d. sisteme de asigurare socială care să le garanteze tinerilor securitatea tranziţiei, în 
loc să îi forţeze să fie flexibili;

13. solicită statelor membre şi partenerilor sociali să garanteze o muncă de calitate, pentru a 
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evita ca tinerii să cadă în „capcana precarităţii”; şi solicită partenerilor sociali, în 
cooperare cu Comisia, să elaboreze şi să pună în aplicare standarde minime de protecţie a 
persoanelor care lucrează în condiţii nesigure sau de proastă calitate;

Dezavantaje şi discriminare

14. solicită Comisiei revizuirea actualei legislaţii naţionale privind tineretul a fiecărui stat 
membru, pentru a verifica dacă este compatibilă cu Directiva privind egalitatea de 
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;

15. solicită statelor membre şi Comisiei să le asigure tinerilor părinţi servicii mai bune de 
îngrijire a copiilor, oferindu-le astfel tinerelor mame posibilitatea de a participa la piaţa 
forţei de muncă;

16. solicită statelor membre să introducă măsuri de acţiune pozitivă pentru persoanele tinere 
din acele domenii ale pieţei muncii în care tineretul este subreprezentat, pentru a depăşi 
consecinţele discriminării din trecut pe motive de vârstă şi pentru a avea o forţă de muncă 
realmente variată; face referire la o experienţă pozitivă în ceea ce priveşte acţiunea 
afirmativă de combatere a discriminării;

17. recunoaşte importanţa independenţei financiare a tinerilor şi solicită statelor membre să 
garanteze că fiecare tânăr în parte va avea dreptul la un nivel minim al veniturilor, care să 
îi asigure posibilitatea de a-şi crea o viaţă adultă independentă;

Strategii şi instrumente de guvernanţă la nivel comunitar

18. sugerează elaborarea de către Consiliu şi Comisie a unei Garanţii europene pentru tineret, 
care să asigure dreptul fiecărei persoane tinere din UE la un loc de muncă, o ucenicie, o 
formare profesională suplimentară sau o combinaţie între muncă şi formare profesională, 
după o perioadă de maximum şase luni de şomaj;

19. salută progresul în ceea ce priveşte definirea Strategiei UE 2020, însă regretă faptul că nu 
a existat o evaluare publică şi transparentă a Strategiei de la Lisabona, şi în special a 
Pactului european privind tineretul, inclusiv a parametrilor de referinţă privind tineretul, şi 
regretă faptul că partenerii sociali, societatea civilă şi organizaţiile pentru tineret nu au 
fost consultate suficient în timpul procesului de elaborare a Strategiei UE 2020;

20. solicită noi parametri de referinţă obligatorii privind tineretul; invită Comisia să evalueze 
anual parametrii actuali de referinţă privind tineretul şi Garanţiile pentru tineret, astfel 
încât să obţină rezultate şi progrese;

21. solicită Consiliului şi Comisiei să aprobe şi să asigure noi instrumente îmbunătăţite de 
guvernanţă pentru îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor;

22. sugerează organizarea unui grup operativ permanent al UE pentru tineri, care să includă 
organizaţiile pentru tineret, statele membre, Comisia, Parlamentul şi partenerii sociali, în 
vederea monitorizării evoluţiilor din domeniul ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor, 
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crearea unor politici care să combine mai multe domenii, împărtăşirea exemplelor celor 
mai bune practici şi iniţierea de noi politici;

23. solicită statelor membre să evalueze impacturile politicii asupra tineretului, să includă 
tineretul în toate procedurile şi să creeze Consilii pentru tineret care să monitorizeze 
politicile legate de tineret;

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei şi 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere că declinul economic a cauzat o creştere masivă a ratelor şomajului în UE27, 
este clar că acest lucru a afectat în mod disproporţionat persoanele tinere. În prezent, peste 5,5 
milioane de tineri sub 25 de ani sunt şomeri, reprezentând un procent de 21,4% - dublu faţă de 
rata generală a şomajului. Din păcate, timpul nu va salva tineretul din Europa: se preconizează 
o creştere şi mai mare a ratelor şomajului.

Şomajul în rândul tinerilor reprezintă una dintre problemele cele mai urgente ale Europei. 
Riscăm să pierdem o generaţie din cauza excluziunii sociale, în timp ce ne jucăm cu viitorul 
economic şi social al UE.

Şomajul în rândul tinerilor impune costuri sociale şi economice considerabile societăţilor 
noastre, având ca efect pierderea oportunităţilor de creştere economică, eroziunea bazei de 
impozitare, care subminează investiţiile în infrastructură şi serviciile publice, creşterea 
costurilor asistenţei sociale şi investiţii insuficient utilizate în educaţie şi formare 
profesională. Tineretul Europei reprezintă o comoară de resurse umane neutilizate. 
Perspectivele economice şi financiare impun măsuri în acest sens.

Începerea vieţii profesionale ca şomer lasă urme pe termen lung la nivel personal. Studiile 
demonstrează în mod clar că persoanele care sunt şomere în perioada tinereţii continuă să fie 
afectate şi ulterior de acest lucru. Şomajul în tinereţe creşte riscul şomajului pe termen lung şi 
are un impact negativ asupra nivelului veniturilor mai târziu în viaţă. În plus, odată cu 
creşterea şomajului cresc şi ratele sărăciei, bolii, criminalităţii şi suicidului. Nu putem accepta 
să pierdem tineretul Europei din cauza excluziunii sociale.

Nu numai criza economică a fost cea care a ridicat bariere în calea accesului tinerilor pe piaţa 
forţei de muncă şi creării unei vieţi adulte, independente. Începând cu anii ‘80, acestor bariere 
li s-a acordat o atenţie deosebită. Anumite fapte indică amploarea problemei:

Lucrătorii tineri nu numai că se confruntă cu şomajul mai des decât cei adulţi, dar au mai des 
locuri de muncă precare, temporare şi de proastă calitate, cu salarii mai mici şi asigurări 
sociale mai reduse. Mai mult, aceştia beneficiază de standarde mai scăzute privind sănătatea şi 
siguranţa la locul de muncă şi, în comparaţie cu colegii lor mai experimentaţi, sunt cu cel 
puţin 50% mai expuşi la posibilitatea de a fi răniţi la locul de muncă.

Vestea bună este că avem multe de câştigat dacă reuşim să includem persoanele tinere în forţa 
de muncă şi în societate. Promovarea mai multor locuri de muncă, de o mai bună calitate, 
pentru tineri are o serie de avantaje: declanşează efecte multiplicatoare în economiile şi 
societăţile noastre, creşte investiţiile şi cererea din partea consumatorilor şi asigură legături 
sociale mai stabile şi mai strânse între generaţii. În sfârşit, dar nu în ultimul rând: munca 
decentă şi incluziunea îi ajută pe tineri să depăşească stadiul de dependenţă socială şi să 
devină independenţi, îi ajută să scape de sărăcie şi le permite să contribuie în mod activ la 
societate.

Toate statele membre trebuie să intervină şi să combată şomajul în rândul tinerilor prin 
priorităţi politice şi strategii care să reflecte specificităţile naţionale. Însă UE trebuie, în 
acelaşi timp, să fie unită în ceea ce priveşte strategiile comune. Această provocare referitoare 
la tineret necesită o abordare integrată şi coerentă care să îmbine intervenţii atât la nivel 
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macroeconomic, cât şi la nivel microeconomic, să se concentreze asupra ofertei şi cererii de 
forţă de muncă şi să abordeze atât cantitatea, cât şi calitatea ocupării forţei de muncă. Este 
necesară o combinaţie coerentă a politicilor educaţionale, financiare, sociale şi în domeniul 
ocupării forţei de muncă.

Prin investiţiile economice şi politice în noi locuri de muncă, în educaţie şi formare 
profesională, în sisteme mai puternice de asigurare socială, într-o piaţă mai dinamică a forţei 
de muncă, cât şi în munca decentă, putem transforma piaţa europeană a forţei de muncă şi 
putem reorienta tendinţele actuale către un viitor mai bun pentru tineri.

Să punem tineretul în prim-planul agendei politice. Să abordăm această provocare. Să 
transformăm generaţia celor pierduţi într-o generaţie a speranţei.


