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NOI, tineri din toate statele membre ale Uniunii Europene, după cele trei zile de dezbateri petrecute la 

Parlamentul European declarăm că vrem să lucrăm și ne angajăm să ne aducem contribuția activă și 

semnificativă în folosul societății. 
 

 
1) SOLICITĂM crearea unei VIZIUNI comune în toate statele membre cu privire la rolul și locul 

tinerilor în societate, eventual sub forma unei „Carte a tineretului” care să cuprindă: 

 
- recunoașterea calificărilor formale și informale; 

- prevenirea abuzurilor în perioadele de stagiu și a locurilor de muncă precare; 
- introducerea unei remunerații minime pentru stagii, cu excepții numai în cazuri specifice, justificate; 

- încurajarea statelor membre să îmbunătățească accesul la stagii și la perioade de practică; 

- recunoașterea rolului și importanței activităților de voluntariat; 

- asigurarea de oportunități egale fără discriminare pe bază de gen sau din alte motive; 

- introducerea aspectelor legate de ocuparea locurilor de muncă în rândul tinerilor în responsabilitatea socială 

a întreprinderilor. 
 

 
2) CONSIDERĂM că instituțiile europene ar trebui să promoveze INSTRUMENTE de 

îmbunătățire a politicilor ce vizează tinerii, inclusiv: 

 
- platforme de informare, formare, orientare în carieră și îndrumare; 
- sprijin pentru antreprenoriat; 

- posibilitatea de a alege să participe la o mobilitate în Uniunea Europeană; 

- mobilitatea însă nu ar trebui să fie rezultatul unei nevoi economice, și deci forțată; tinerii ar trebui să 

aibă și posibilitatea de a rămâne în țara lor de origine; 
- facilitarea accesului gratuit la orientare profesională și la un îndrumător; 

- recunoașterea reciprocă a calificărilor universitare, competențelor și experienței profesionale în toate statele 

membre. 
 

 
3) SUNTEM CONVINȘI că ANTREPRENORIATUL reprezintă viitorul nostru și viitorul Europei! 

Solicităm: 

 
- sensibilizarea tinerilor cu privire la antreprenoriat încă din școli: introducerea 
conceptului de antreprenoriat în programa școlară; 
- acordarea unui statut mai bun tinerilor antreprenori (acordarea de beneficii la demararea unei activități 

economice, facilități fiscale, simplificarea procedurilor legislative și administrative); 
- dezvoltarea de inițiative pentru a sprijini tinerii antreprenori, cum ar fi schemele „Buy young”; 

- acordarea de prioritate tinerilor antreprenori în cadrul procedurilor de achiziții publice. 
 

 
4) SOLICITĂM promovarea VOLUNTARIATULUI: 

 
- recunoașterea calificărilor dobândite în cadrul activităților de voluntariat; 

- creșterea numărului activităților de voluntariat în Europa prin intermediul mobilităților; 
- facilitarea efectuării de activități de voluntariat de către tineri pentru a sprijini tinerii vulnerabili, precum și 
inițiativele pentru tineret; 

- dezvoltarea de programe gratuite de învățare a limbilor la nivel european (de exemplu, online). 



 
 

 
 

 

 

 

5) VREM SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE programele europene și acțiunile europene, prin: 

 
- „grupurile operative dedicate tineretului”, coordonate la nivel european, pentru a oferi informații și 
sprijin tinerilor despre oportunitățile oferite de fondurile europene; 

- platformele online concepute special pentru a fi ușor de înțeles de către tineri, indiferent de nivelul lor 

de educație și de mediul socio-economic din care provin; 

- îmbunătățirea coordonării dintre școli și organisme publice în statele membre pentru ca 

programele europene să fie mai cunoscute și mai accesibile. 
 

 
6) nu vrem să fim doar VIZAȚI de politicile pentru tineri, ci vrem să jucăm un ROL ACTIV și să 

le PROMOVĂM, prin: 

 
- implicarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor în cazul politicilor care îi vizează; 
- acordarea unui procentaj din Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor unui 
comitet de tineri europeni (cum ar fi Agora tinerilor) care să îl pună la dispoziția programelor elaborate 
de tineri; 

- funcționarea mai eficientă a organismelor existente care reprezintă tinerii la nivel național și european 

pentru a promova politicile care vizează tinerii, pentru a face cunoscute inițiativele pentru tineret și 

pentru a crea legături mai strânse între tineri și instituțiile naționale și europene. 


