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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluții
(2013/2045(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2010 referitoare la promovarea accesului 
tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și uceniciilor1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” 
(COM (2011)0933), precum și Rezoluția sa din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa 
privind oportunitățile pentru tineri și întrebarea sa cu solicitare de răspuns oral referitoare 
la Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– având în vedere Comunicarea Comisiei cu privire la punerea în aplicare a inițiativei 
privind oportunitățile pentru tineri (COM(2012)0727),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare” 
(COM(2010)0478),

– având în vedere concluziile Consiliului de promovare a ocupării forței de muncă în rândul 
tinerilor în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020, adoptate la Luxemburg 
la 17 iunie 2011,

– având în vedere concluziile Consiliului privind o inițiativă de ocupare a forței de muncă în 
rândul tinerilor din 7 februarie 2013,

– având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2012 „Către un cadru de calitate 
pentru stagii - A doua fază a consultării partenerilor sociali la nivel european” 
(COM(2012)0728),

– având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2012 referitoare la o propunere de 
recomandare a Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret 
(COM(2012)0729),

– având în vedere raportul Eurofound din 13 iunie 2012 intitulat „Garanția pentru tineret: 
din experiența Finlandei și a Suediei”,

– având în vedere Rezoluția sa din ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții 
pentru tineret3,

– având în vedere acordul politic convenit în cadrul Consiliului la 28 februarie 2013 cu 
privire la recomandarea Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret,

– având în vedere Comunicarea Comisiei „O strategie UE pentru tineret - A investi și a 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0016.
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responsabiliza - O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor 
și oportunităților tineretului” (COM(2009)0200),

– având în vedere propunerea de modificare la propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (COM(2011)0607),  

– având în vedere declarația membrilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012 intitulată 
„Spre o consolidare favorabilă creșterii și o creștere favorabilă ocupării forței de muncă”,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și cel al Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen (A7–0000/2013),

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23% din populația tânără activă nu avea un loc de muncă, cu 
rate ale șomajului variind între 15% sau sub, în Austria, Danemarca, Germania și Țările de 
Jos, și peste 55% în Grecia și Spania, indicând diferențe geografice foarte accentuate;

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri cu vârste între 15 și 24 de ani și 6,5 milioane de 
tineri între 25-29 de ani nu erau încadrați profesional și nici nu urmau vreun program 
educațional sau de formare profesională, printre care și membri ai unor grupuri 
vulnerabile precum tineri cu probleme de sănătate sau dizabilități și mame celibatare, 
acest lucru constituind factori cu importante consecințe sociale, precum perspective 
proaste sau nesigure privind un loc de muncă, sau consecințe nefaste la nivel mintal sau 
fizic; întrucât aceste probleme se vor înmulți în viitor;

C. întrucât, în 2011, pierderile economice cauzate de șomajul în rândul tinerilor au fost 
estimate la 153 de miliarde de EUR, respectiv 1,2% din PIB-ul UE1; întrucât acest lucru 
reprezintă o gravă povară socială și economică;

D. întrucât tinerii sunt mai grav dezavantajați pe timp de criză economică decât alte grupuri 
vulnerabil; întrucât, în cazul multora dintre tineri, șomajul actual se va transforma, cel mai 
probabil, în șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii sociale; întrucât acest lucru are 
consecințe alarmante pentru tineri, afectându-le respectul de sine, nepermițându-le să-și 
realizeze ambițiile și nematerializându-le perspectivele de viață adultă independentă și de 
întemeiere a unei familii, având astfel un impact negativ și asupra societății în ansamblu și 
asupra situației sociale, economice și demografice din Europa;

E. întrucât, în contextul Strategiei Lisabona 2000-2010, UE s-a angajat să îmbunătățească 
nivelul educației, reducând până în 2020 la mai puțin de 10% rata abandonului școlar și 
crescând procentul persoanelor care au absolvit o formă de studii superioare la cel puțin 
40%;

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă pentru 
                                               
1 Eurofound (2012), „Tineri neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de 
formare: caracteristici, costuri și răspunsuri de politică în Europa”. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 
Luxemburg.
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realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, au concediat peste 3,5 milioane de 
lucrători, ca rezultat al crizei economice, afectând toate categoriile de lucrători, inclusiv 
tinerii;

G. întrucât criza economică declanșată în 2008 a afectat negativ atât cererea, cât și oferta pe 
piața muncii, înrăutățind astfel dramatic perspectivele de angajare și acutizând nevoia de 
informare în rândul șomerilor cu privire la perspectivele de ocupare a unui loc de muncă,

1. subliniază că măsurile politice aplicate de statele membre trebuie diversificate și trebuie să 
elimine orice potențiale obstacole la angajarea durabilă a tinerilor, acordându-se o atenție 
deosebită grupurilor vulnerabile, mai predispuse să sufere de pe urma unor numeroase 
dezavantaje;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor de 
muncă publice și a agențiilor de recrutare private, a partenerilor sociali și ai organizațiilor 
din sectorul terțiar, a autorităților de sănătate și de altă natură, implicare esențială pentru 
eficienta implementare a seturilor de măsuri vizând sprijinirea angajării tinerilor, de 
manieră integrată; subliniază necesitatea ca măsurile să fie flexibile, pentru a putea face 
față situației în continuă schimbare de pe piața muncii;

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care nivelul șomajului în rândul tinerilor este de peste 
25%, situația este extrem de dificilă; salută faptul că sprijinul acordat de UE la angajarea 
tinerilor va fi și mai intensificat prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă în rândul 
tinerilor, ce dispune de un buget de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar multianual 
2014-2020;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; subliniază că succesul acestei măsuri va depinde 
în mare măsură și de alți factori, de exemplu de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor de recrutare private, de disponibilitatea locurilor 
din universități, de oferta de formare profesională și de stagii, de transferabilitatea și de 
implementarea experiențelor de succes din alte state membre; subliniază că garanția 
pentru tineret trebuie integrată în cadrul mai larg al politicilor vizând piața forței de muncă 
active, cu asigurarea unor standarde înalte de calitate;

5. încurajează statele membre să impulsioneze măsurile de sprijin adresate întreprinderilor, 
cooperativelor și organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc să participe la mecanismele 
garanției pentru tineret, în strânsă cooperare cu oficiile forțelor de muncă publice și 
agențiile de recrutare private, prin măsuri de relaxare fiscală, subvenții la costurile fixe 
asociate angajării, și oferind posibilitatea accesului la finanțare pentru formarea 
profesională la locul de muncă, ceea ce va permite întreprinderilor să ofere locuri de 
muncă și formare profesională de calitate și va reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

6. invită statele membre să elaboreze și alte strategii specifice cu spectru larg, vizând tinerii 
neîncadrați profesional și care nu urmează nici un program educațional sau de formare 
profesională, care să combine forme eficiente de intervenție vizând combaterea 
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abandonului școlar și reintegrarea tinerilor care abandonează școala, strategii de asigurare 
a unei tranziții armonioase de la învățământ la încadrarea profesională și creșterea 
șanselor de angajare ale tinerilor, precum și eliminarea obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

7. sprijină crearea programului „Erasmus pentru toți” și a unui capitol separat destinat 
tineretului, precum și a unei alocări bugetare separate, pe lângă un sprijin mai accentuat 
pentru persoanele active în munca în folosul tinerilor, dar nu în mod oficial; consideră că 
dobândirea de competențe diverse și numeroase, inclusiv prin studierea în străinătate, va 
promova participarea tinerilor în societate și va îmbunătăți perspectivele acestora pe piața 
muncii;

8. invită statele membre să sprijine activitățile de liber-profesionist în rândul tinerilor prin 
instituirea de stimulente și de condiții preferențiale pentru începerea propriei afaceri, prin 
reducerea birocrației și măsuri fiscale favorabile;

9. salută, referitor la sprijinirea activităților liber-profesioniste în rândul tinerilor, succesorul 
propus al instrumentului de microfinanțare Progress prevăzut în Programul pentru 
schimbări sociale și inovare socială pentru perioada 2014-2020, pentru a răspunde mai 
bine cererii, inclusiv din rândul tinerilor;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și ambițioasă de politici privind educația, formarea 
profesională, lucrătorii și lucrătorii independenți, destinate tinerilor la toate nivelurile, 
într-un mod integrat;

11. invită statele membre să asigure cadre de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin financiar 
adecvat și monitorizare obligatorie, precum și un standard comun de calitate pentru stagii 
și locuri de muncă; subliniază că este necesară promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

12. subliniază că Alianța pentru stagii ar trebui să sprijine campaniile la nivel european și 
național pentru schimbarea percepțiilor în materie de educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru discuții cu privire la monitorizarea strategiei 
europene în materie de stagii cu toți actori relevanți la nivel european și național; 
subliniază că ar trebui instituite stimulente care să faciliteze finanțarea activităților 
transfrontaliere de formare profesională, permițându-le întreprinderilor și organizațiilor 
sociale partenere să se implice în instituirea de sisteme de educație duală;

13. încurajează statele membre să sprijine mobilitatea în rândul tinerilor lucrători accelerând 
procesul de recunoaștere reciprocă a calificărilor și competențelor și o mai bună 
coordonare între sistemele naționale de securitate socială, mai ales sistemele de pensii, dar 
și prin investiții continue și substanțiale în formări lingvistice;

14. subliniază necesitatea de a reforma EURES pentru a potrivi în mod proactiv profilurile 
candidaților cu locurile de muncă disponibile și, după caz, de a reforma oficiile forțelor de 
muncă la nivel național, pentru a le ajuta să-și concentreze activitățile și abordările în 
direcția tinerilor; subliniază necesitatea popularizării EURES pentru îmbunătățirea 
vizibilității și a disponibilității sale, ca sistem de consiliere profesională ce ajută studenții 
să-și conștientizeze aspirațiile și competențele, precum și oportunitățile profesionale de 
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care dispun;

15. invită statele membre să recunoască și să certifice în mod adecvat educația non-formală și 
competențele dobândite astfel, pentru a valoriza competențe necesare pe piața muncii;

16. subliniază că trebuie soluționată problema „irosirii inteligenței”, întrucât faptul că tineri 
înalt calificați lucrează mult sub potențialul lor atrage o depreciere a competențelor 
dobândite și are efecte negative asupra lor, din punct de vedere social și psihologic;

17. invită statele membre să instituie servicii personalizate de consiliere și orientare 
profesională, începând din liceu, pentru a permite tinerilor să ia decizii informate cu 
privire la parcursul de învățământ superior și să introducă mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze succesul respectivilor tineri în găsirea unui loc 
de muncă;

18. subliniază că toate resursele financiare investite în combaterea activă a șomajului în 
rândul tinerilor ar trebui cheltuite în mod eficient; invită statele membre să introducă un 
sistem de monitorizare și de evaluare a măsurilor implementate, precum și un sistem de 
verificare a eficacității respectivelor măsuri, în vederea orientării către politici bazate pe 
dovezi, ce pot fi partajate la nivelul UE;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Tinerii se confruntă în prezent cu o situație foarte dificilă pe piața muncii. Rata șomajului în 
rândul populației de vârstă activă este de 11%, în timp ce în rândul tinerilor este de două ori 
mai mare (23%). În prezent, în Uniunea Europeană peste 5,5 milioane de persoane cu vârsta 
sub 25 de ani nu au un loc de muncă. Se înregistrează, desigur, diferențe majore între statele 
membre: în timp ce șomajul în rândul tinerilor în Germania și Austria este sub 9%, în Grecia 
și Spania, țări profund afectate de criză, este de peste 55%. Criza economică ce a afectat și 
încă afectează țările UE într-o măsură mai mică sau mai mare a adus cu sine sistarea creării de 
noi locuri de muncă și, mai grav, o reducere a acestora, ca urmare a tendinței de economisire 
manifestată de angajatori. Cel mai adesea și în numărul cel mai semnificativ, cei concediați 
sunt persoanele cu contract pe durată fixă sau cu un loc de muncă fără contract, în mod tipic 
tineri care intră sau au intrat recent pe piața muncii. Statisticile europene arată că tinerii 
însumează 40% din contractele temporare, deși reprezintă doar 13% fin forța de muncă 
angajată. În plus, mai sunt problemele legate de lipsa de experiență sau competențele ce nu 
corespund cerințelor pieței muncii. Imaginea completă nu oferă tocmai o perspectivă 
optimistă unui tânăr ce intră în vârsta adultă. Lipsa unui loc de muncă și a probabilității unei 
schimbări previzibile în acest sens atrage după sine o înrăutățire a situației demografice în 
Europa. Tinerii își amână sine die planurile de întemeiere a unei familii și a unui cămin, în 
condițiile unui viitor profesional incert.

Prin urmare, acțiunile de combatere a șomajului în rândul tinerilor trebuie să fie coordonate cu 
acțiunile de stimulare a redresării economice generale și a reformei politicilor în domeniul 
muncii. Sunt necesare inițiative de promovare a spiritului antreprenorial și de conservare a cât 
mai multor locuri de muncă existente, și ar trebui luate măsuri pentru a încuraja 
întreprinzătorii să creeze noi locuri de muncă. Îmbunătățirea efectivă a situației tinerilor 
depinde, în mare măsură, de sprijinul acordat de stat și de cooperarea consolidată între oficiile 
forțelor de muncă, serviciile de consiliere profesională, instituțiile de formare profesională și 
serviciile de asistență pentru tineret, inclusiv participarea activă a partenerilor sociali și a 
reprezentanților de tineret și de organizații de tineret. 

Adoptarea de către Consiliul EPSCO a garanției pentru tineret va asigura impulsul politic 
necesar. Obiectivul acestei inițiative este de a oferi tinerilor sub 25 de ani un loc de muncă, 
educație continuă, stagii sau formare profesională. Ținând cont de datele statistice ce 
evidențiază structura șomajului în rândul tinerilor, limita de vârstă a beneficiarilor eligibili 
pentru un astfel de sprijin ar trebui crescută la 30 de ani. Banii asigurați în acest scop printr-o 
alocare separată de la buget și de la Fondul social european vor asigura un sprijin real statelor 
membre în această perioadă dificilă. Ar trebui acordată o atenție specială și elementelor 
importante necesare pentru a asigura succesul inițiativei, cum ar fi o structură operațională 
adecvată, eficacitatea oficiilor forțelor de muncă și a agențiilor de recrutare private și 
asigurarea de formare profesională și de stagii de calitate.

Toate aceste activități ar trebui însoțite de o creștere a sprijinului acordat întreprinderilor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc să participe la mecanismele garanției pentru 
tineret, în strânsă cooperare cu oficiile forțelor de muncă publice, prin măsuri de relaxare 
fiscală, subvenții la costurile fixe asociate angajării, și oferind posibilitatea de accesare de
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finanțare pentru a permite întreprinderilor să ofere formare profesională de calitate. Este 
important ca statele membre să nu fie limitate doar la soluțiile prezentate în propunerea 
Comisiei, ci să poată aplica și instrumentele a căror eficiență a fost testată în alte state 
membre și care permit o mai bună adaptare la caracteristicile specifice ale piețelor de muncă 
individuale.

Dezbaterea situației tinerilor trebuie să includă și tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau de formare profesională. Procentajul acestora a 
crescut în Europa ultimilor ani, aflându-se în prezent la peste 1,5%. Această evoluție ar trebui 
analizată mai atent, mai ales întrucât cei care abandonează școala fără măcar calificări 
fundamentale se auto-condamnă la excluziune socială. Statele membre ar trebui să dezvolte o 
abordare mai specifică în acest sens, prin combinarea unor măsuri intervenționiste,  de 
combatere a abandonului școlar și reintegrare a tinerilor care abandonează școala, cu măsuri 
de asigurare a unei tranziții armonioase de la învățământ la încadrarea profesională și 
creșterea șanselor de angajare ale tinerilor, precum și eliminarea obstacolelor practice și 
logistice întâmpinate de tineri cu nevoi speciale.

Fără îndoială, pe lângă lipsa experienței profesionale, unul dintre cele mai importante motive 
pentru rata crescută a șomajului în rândul tinerilor îl reprezintă neconcordanța dintre 
competențele acestora și piața muncii. Din acest motiv, este necesară modernizarea educației 
prin transformarea politicii de educație într-un instrument fundamental de investiții în viitorul 
tinerilor și de îmbunătățire a situației acestora pe piața muncii, prin adaptarea programei 
școlare la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii. În acest scop ar fi util un sistem de 
consiliere profesională personalizată. Acesta ar trebui să fie deja disponibil din timpul 
liceului, pe lângă un sistem de monitorizare a ofertei de locuri de muncă care să asigure 
competitivitatea necesară ocupării locurilor de muncă, astfel încât tinerii să ia alegeri 
informate și atent cântărite cu privire la parcursul lor educațional. 

Un element important în politica de introducere a tinerilor pe piața muncii îl reprezintă 
promovarea lucrătorilor independenți, liber-profesioniști. Ar trebui continuate și susținute 
toate acțiunile vizând dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale și independente, și a talentelor 
individuale. Tinerii ar trebui învățați cum își pot înființa propria afacere și unde pot cere 
ajutor în aspectele administrative. Un sistem de condiții preferențiale și beneficii, sub forma 
scutirilor sau relaxărilor fiscale, ar trebui să-i încurajeze în această direcție. De aceea este 
esențial ca ideea sprijinirii activităților independente și a accesării fondurilor pentru înființarea 
de microîntreprinderi să fie continuată în Programul pentru schimbări sociale și inovare 
socială pentru perioada 2014-2020.

Mobilitatea profesională este o altă modalitate de combatere a șomajului în rândul tinerilor. 
Există peste un milion de locuri de muncă vacante în UE, însă acestea rămân neocupate 
pentru că nu există persoane interesate în regiunile respective. Viața în străinătate nu este 
foarte populară. Doar 2% dintre cetățenii UE trăiesc într-o altă țară decât cea de origine. Dar 
întrucât tinerii au o mai mare înclinație și abilitate de a se mișca în căutarea unui loc de 
muncă, acest lucru ar trebui să le fie facilitat. Accelerarea procesului de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și o mai bună coordonare între sistemele naționale de 
securitate socială, mai ales sistemele de pensii, și investiții continue și substanțiale în formări 
lingvistice sunt elemente esențiale de încurajare a mobilității. Unul dintre elemente este 
continuarea reformei EURES, rețeaua prin care tinerii au acces la informații și își pot căuta un 
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loc de muncă. Aceasta trebuie promovată în continuare pentru îmbunătățirea vizibilității și a 
disponibilității, pe lângă îmbunătățirea sistemului de consiliere profesională.

Merită, de asemenea, subliniată crearea în cadrul programului „Erasmus pentru toți” a unui 
capitol separat destinat tineretului, și a unei alocări bugetare separate, pe lângă un sprijin mai 
accentuat pentru persoanele active în munca în folosul tinerilor, dar nu în mod oficial. 
Dobândirea de competențe diverse, inclusiv în mod non-formal, va promova participarea 
tinerilor în societate și va îmbunătăți perspectivele acestora pe piața muncii.

Este foarte importantă oferirea tinerilor de posibilități de stagiu de înaltă calitate, acordarea 
unui sprijin financiar adecvat pentru organizatorii stagiilor și introducerea unei monitorizări 
obligatorii a sistemului, care să asigure că stagiile și eficiența acestora sunt menținute la 
niveluri adecvate. Este necesară promovarea conceptului de stagiu în rândul angajatorilor, 
care ar trebui să-l privească ca pe o oportunitate de a pregăti o persoană pentru un loc de 
muncă dedicat, respectiv posibilitatea de a recruta și păstra un lucrător format și înalt calificat. 
Ar trebui acordat sprijin și pentru dezvoltarea în continuare a educației vocaționale. Ar trebui 
organizate campanii la nivel european și național de promovare a acesteia, iar în paralel ar 
trebui monitorizate rezultatele strategiei europene pentru stagii. 

Este, de asemenea, foarte important ca statele membre să recunoască și să certifice educația 
non-formală, respectiv competențele dobândite în afara sistemului de educație formală. 
Aceste competențe pot avea o contribuție pozitivă în dezvoltarea personală a unui tânăr, pot 
încuraja o atitudine civică activă și buna sa integrare socială, îmbunătățindu-i totodată șansele 
la ocuparea unui loc de muncă.

Trebuie soluționată problema „irosirii inteligenței”, anume faptul că tineri înalt calificați 
lucrează mult sub potențialul lor, ceea ce are efecte negative asupra lor, din punct de vedere 
social și psihologic. 

În concluzie, toate acțiunile statelor membre ar trebui analizate din punctul de vedere al 
eficienței, la fel și rezultatele oricăror mecanisme introduse. Fondurile cheltuite ar trebui 
auditate corespunzător. Situația extrem de dificilă cu care se confruntă tinerii presupune o 
intervenție hotărâtă și investiții adecvate de resurse financiare, iar în actuala situație 
economică din Europa, în care prevalează politica de consolidare financiară, aceste fonduri 
trebuie cheltuite în mod adecvat și trebuie să aducă rezultate vizibile.


