
PA\935081RO.doc PE510.632v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2013/2073(INI)

30.4.2013

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru cultură şi educaţie

referitor la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012
(2013/2073(INI))

Raportoare: Martina Anderson



PE510.632v01-00 2/3 PA\935081RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\935081RO.doc 3/3 PE510.632v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază importanţa coeziunii socio-economice şi teritoriale a Uniunii Europene în 
scopul atingerii obiectivelor Strategiei UE pentru tineret, şi anume crearea mai multor 
oportunităţi şi asigurarea de şanse egale pentru toţi tinerii, promovarea incluziunii sociale 
şi a solidarităţii pentru toţi tinerii, reducerea riscului de sărăcie şi creşterea ratei de 
ocupare a forţei de muncă, în contextul măsurilor în desfăşurare destinate reducerii 
datoriilor, al creşterii ratei şomajului în rândul tinerilor şi al diferenţelor în ceea ce 
priveşte nivelurile de educaţie şi pregătire profesională;

2. subliniază importanţa creării necondiţionate de locuri de muncă de calitate, unde tinerii să 
poată beneficia de drepturi depline ca angajaţi prin intermediul acordurilor colective 
sectoriale;

3. consideră că intervenţiile timpurii constituie o trecere de la combaterea simptomelor 
diverselor lipsuri de-a lungul mai multor generaţii la identificarea şi gestionarea din timp a 
riscurilor din viaţa individului;

4. propune, drept cea mai eficientă cale spre progres, dezvoltarea unui cadru care să asocieze 
explicit rezultatele cu progresele realizate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (CNUDC), venind în 
sprijinul opiniei că politicile pentru tineret trebuie să fie solide şi măsurabile;

5. constată că oraşele şi regiunile sunt nivelurile guvernamentale optime pentru evaluarea 
pieţelor locale de locuri de muncă şi pentru adaptarea programelor pentru tineret şi 
subliniază importanţa tinerilor în cadrul comunităţilor lor;

6. solicită Comisiei şi statelor membre mobilizarea tuturor fondurilor disponibile, mai ales în 
cadrul fondurilor structurale, în sprijinul unui program de amploare pentru stimularea 
investiţiilor în crearea de locuri de muncă în vederea combaterii ratei şomajului, 
inacceptabil de mare în rândul tinerilor;

7. propune ca iniţiativa „garanţia pentru tineret” să beneficieze de finanţare adecvată prin 
intermediul utilizării mai eficiente a Fondului social european.


