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Combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluții 
2013/2045(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 157 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A7-0275/2013 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la combaterea șomajului în rândul 
tinerilor: posibile soluții 

Parlamentul European, 

– având în vedere concluziile Consiliului privind promovarea 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 European din 28 și 29 iunie 2012 privind Pactul 
pentru creștere economică și locuri de muncă, în care se subliniază necesitatea de a 

combate șomajul în creștere în rândul tinerilor, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013 privind o 

inițiativă de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, 

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

– având în vedere documentul comun redactat de guvernele Franței și Germaniei în vederea 
reuniunii Consiliului din 27 și 28 iunie 2013, intitulat „Franța și Germania – împreună 

pentru o Europă mai puternică, o Europă a stabilității și creșterii” (30 mai 2013), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 29 mai 2013 intitulată „Semestrul european 

2013:  recomandări specifice fiecărei țări - ieșirea Europei din criză” (COM(2013)0350) și 
recomandările propuse, 

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, cum i s-a întâmplat în repetate rânduri în ultimii ani, Comisia a fost nevoită să-și 

rectifice în scădere previziunile economice pentru perioada 2013-2014, care au fost inițial 
mai optimiste: se estimează că PIB-ul UE-27 va scădea cu 0,1% în 2013, iar PIB-ul zonei 
euro cu 0,4%, după reducerea de 0,6% din 2012; întrucât, în consecință, majoritatea 

statelor membre UE se confruntă încă cu recesiune sau stagnare economică și vor continua 
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să fie în aceeași situație în viitorul apropiat, cele mai afectate de aceste evoluții fiind 
statele „PIIGS”; 

B. întrucât peste 26 de milioane de persoane se află în șomaj, 23,4% din tinerii din UE fiind 

în această situație [anumite state membre se confruntă cu o rată a șomajului în rândul 
tinerilor peste media europeană, și anume Grecia (62,9%), Spania (56,1%), Croația 

(55,4 %), Portugalia (37,4 %)], 8,3 milioane de tineri sub vârsta de 25 de ani nu au nicio 
activitate profesională, 19% din copii sunt amenințați de sărăcie, 8% din populație se află 
într-o stare gravă de sărăcie, 15% din copii părăsesc sistemul de învățământ fără a ajunge 

la învățământul secundar, 24,2% din populație e amenințată de sărăcie, lucrătorii săraci 
reprezintă o treime din adulții de vârstă activă amenințați de sărăcie, iar 410 000 de 

persoane din UE sunt fără adăpost în fiecare noapte; 

C. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani și 6,5 

milioane de tineri cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani nu erau încadrați profesional și 
nu urmau niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât pierderile 
economice cauzate de numărul mare de tineri din categoria NEET au fost estimate la 153 

de miliarde EUR, respectiv 1,2 % din PIB-ul UE
1
; întrucât, în urma dereglementării 

piețelor muncii din ultimele decade, majoritatea tinerilor au acces în principal la locuri de 
muncă cu contracte de muncă pe durată determinată, cu normă redusă sau în cadrul unor 

sisteme de angajare neremunerată și, în general, la locuri de muncă precare, în pofida 
așteptărilor anterioare, conform cărora „îmbătrânirea demografică” urma să faciliteze 

accesul lor la încadrarea în muncă permanentă care să le asigure o remunerare decentă, 
drepturi și protecție socială; 

D. întrucât „reforma” sistemelor educaționale, de exemplu prin intermediul procesului de la 
Bologna, și politicile de austeritate impuse în diferite state membre au compromis multe 
dintre măsurile luate în favoarea unui sistem educațional mai accesibil; întrucât este 
nevoie mai urgent ca niciodată de un sistem educațional gestionat public, în mod 
democratic, accesibil tuturor și gratuit, care să garanteze tinerilor, în special celor mai 

vulnerabili dintre ei, o educație accesibilă, de înaltă calitate; 

E. întrucât șomajul în rândul tinerilor este un factor important, care a contribuit la creșterea 

bruscă a nivelului emigrației în rândul tinerilor din unele dintre statele membre, în special 
din țările „PIIGS” în state membre mai bogate; întrucât un studiu efectuat de Consiliul 
național al tineretului din Irlanda2 a arătat că 70% din tinerii intervievați prevedeau să 

emigreze în următoarele 12 luni; întrucât în urma emigrației masive, în special a tinerilor 
cu calificări înalte, aceste țări au rămas fără o parte importantă a celor mai dinamice 

persoane, ceea ce a avut consecințe devastatoare asupra comunităților locale și a 
perspectivelor lor de viitor în ceea ce privește o economie durabilă și dezvoltarea socială; 

F. întrucât austeritatea, restricțiile bugetare și „reformele structurale” neoliberale sprijinite de 

Comisie și de Consiliu începând din 2010 în cadrul semestrului european și urmate de 

                                                 
1 Eurofound (2012), „Tineri neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de 

formare profesională: caracteristici, costuri și răspunsuri din sfera politicilor în Europa”, Oficiul pentru Publicații 
al Uniunii Europene, Luxemburg 
2 Consiliul național al tineretului din Irlanda (2010) „Șomajul în rândul tinerilor în Irlanda - generația uitată” 

http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/Youth_Unemployment_in_Ireland_web.pdf. 
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majoritatea statelor membre, în special de așa-numitele „țări care beneficiază de un 
program” aflate sub tutela troicii Comisie/ Banca Centrală Europeană/Fondul Monetar 
Internațional (FMI), au sporit presiunea deflaționistă asupra unei economii a UE fragilă și 

în stagnare în general, au redus salariile, cererea internă și veniturile din impozitare, au 
destrămat „stabilizatorii automați”, precum sistemele de protecție socială și investițiile 

publice, conducând astfel economia UE la o stare prelungită de stagnare și criză, 
dezmințind în același timp pretențiile anterioare conform cărora, printr-o astfel de 
abordare, se poate reduce substanțial nu doar deficitul bugetar actual dar și, în special, 

proporția datoriei publice în raport cu PIB-ul și se poate ajunge la o consolidare fiscală; 
subliniază necesitatea de a anula întreaga datorie odioasă și datoria durabilă; 

G. întrucât aceste politici neoliberale au contribuit într-o foarte mare măsură la creșterea ratei 
șomajului în general și în rândul tinerilor în special, contribuind la un nivel mai ridicat de 
excluziune socială și sărăcie și conducând, astfel, la un regres social grav, la o economie și 

mai slăbită și la destabilizarea integrării și democrației europene; 

H. întrucât poziția Consiliului privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, 

adoptat în februarie 2013, prevede, pentru prima dată în istoria Comunității 
Europene/Uniunii Europene, reduceri ale finanțării politicii de coeziune și reducerea 

bugetelor anuale ale UE în perioada respectivă până în 2020; întrucât cea mai mare parte a 
reducerilor prevăzute afectează coeziunea în domeniul creșterii și ocupării forței de 
muncă; întrucât cele 6 miliarde EUR de fonduri prevăzute de Consiliu pentru acea 

perioadă în favoarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ar 
putea avea drept consecință o reducere a fondurilor alocate Fondului social european 

(FSE) sau politicii de coeziune; întrucât chiar dacă se alocă o parte de minimum 25% din 
cheltuielile aferente politicii de coeziune pentru FSE, astfel cum susțin Comisia și 
Parlamentul, aceasta va avea, cel mai  probabil, drept rezultat reduceri bugetare grave în 
multe state membre în comparație cu nivelurile de finanțare a FSE și a Fondului european 
de dezvoltare regională pentru perioada 2007-2013; 

1. este de acord cu opiniile analiștilor economici potrivit cărora pachetul de stimulare care 
însumează 1% din VNB-ul UE pentru o perioadă de cinci ani prevăzut de Pactul pentru 
creștere economică și locuri de muncă este prea nesemnificativ pentru a avea efecte 

concrete în ceea ce privește reducere a șomajului în general și a șomajului în rândul 
tinerilor în special în UE; subliniază, astfel cum au recunoscut experții FMI, că efectele 

negative de multiplicare ale continuării politicilor de austeritate contribuie la menținerea 
unei situații economice atât de grave, în special în cazul economiilor aflate încă în 
recesiune sau în stagnare economică, încât luarea încă de la început a unor măsuri de 

creștere atât de nesemnificative nu poate compensa pierderile din PIB generate de 
politicile neoliberale; 

2. subliniază faptul că criza, precum și ansamblul de politici de austeritate nefaste ale UE și 
reformele structurale neoliberale au contribuit la un nivel extrem de redus al investițiilor 

sectorului privat în economie, deoarece puterea de cumpărare generală a scăzut, cererea 
internă s-a redus, iar sărăcia și inegalitatea veniturilor au crescut, astfel cum se poate 
observa în mod dramatic în acele țări aflate sub tutela troicăi; subliniază că UE și statele 

membre trebuie să urmărească o schimbare radicală la nivelul politicilor macroeconomice, 
sectorul public trebuie să devină forța motrice pentru redresarea economiei, să asigure 
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locuri de muncă de înaltă calitate însoțite de garantarea drepturilor lucrătorilor și protecție 
socială decentă în vederea relansării economiei; solicită oprirea politicilor de austeritatea 
în toate statele membre; 

3. subliniază faptul că întărirea uniunii economice și monetare va conduce la consolidarea 
politicilor actuale, responsabile pentru nivelul extrem de ridicat al șomajului în statele 

membre ale zonei euro, în special în cele cu așa-numitele „memorandumuri de 
înțelegere”; 

4. solicită statelor membre să crească impozitele pe veniturile din capital (dividende și 
dobânzi), pe câștigurile de capital, pe activele lichide ale marilor întreprinderi și pe averile 
și moștenirile mari, utilizând aceste venituri pentru a crește investițiile sectorului public în 

dezvoltarea sustenabilă din punct de vedere social și al mediului, precum și să aducă 
economia în proprietate publică în mod democratic; subliniază că statele membre ar 

trebuie să prevadă reducerea cheltuielilor militare și a subvențiilor dăunătoare mediului, 
pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a economiei, creând astfel locuri de muncă 
satisfăcătoare și de înaltă calitate și contribuind la eradicarea șomajului în rândul tinerilor; 

5. reamintește faptul că numărul tinerilor care sunt șomeri sau care ocupă locuri de muncă 
inferioare competențelor lor depășește cu mult numărul locurilor de muncă disponibile; 

prin urmare, condamnă cu fermitate, orice încercare de a transfera responsabilitatea pentru 
criza locurilor de muncă asupra tinerilor șomeri, precum și orice interpretare părtinitoare 

conform căreia aceasta se datorează „nepotrivirii de competențe”; 

6. solicită UE și statelor membre să promoveze reducerea programului de lucru în toate 
domeniile fără ca lucrătorii să suporte pierderi salariale și crearea de noi locuri de muncă 

pentru a se evita o creștere a volumului de lucru; 

7. subliniază că șomajul în rândul tinerilor poate fi eradicat doar dacă se instituie politici 

sociale, macroeconomice și de ocupare a forței de muncă care să soluționeze problema 
șomajului în general, a sărăciei și a excluziunii sociale; subliniază că, în pofida 

importanței incontestabile a unei dezvoltări adecvate a aptitudinilor și competențelor, 
politicile UE și a statelor membre în privința șomajului în rândul tinerilor, centrate în 
prezent asupra măsurilor privind oferta (educație, formare, formare profesională, 

îmbunătățirea „capacității de inserție profesională”, „activare” etc.), au nevoie, ulterior 
acestor măsuri, să vizeze crearea de locuri de muncă pentru tineri, în special la nivel local 

sau regional, care este un obiectiv tot atât de important; 

8. critică cu fermitate abordarea generală a Comisiei din comunicarea sa din 2013, 

menționată anterior, privind recomandări specifice fiecărei țări de a „combate șomajul” 
prin sporirea flexibilității piețelor muncii și prin reducerea „costurilor relativ ridicate ale 
ocupării forței de muncă” etc.; subliniază că există și au existat niște „reforme structurale” 

neoliberale ale piețelor muncii puse în aplicare de statele membre care sunt responsabile 
pentru creșterea drastică a formelor precare de ocupare a forței de muncă, pentru niveluri 

reduse de protecție socială și extinderea sectoarelor care oferă salarii mici, evoluții 
deplânse de rapoartele privind ocuparea forței de muncă elaborate de Comisie, aceste 
evoluții având un impact deosebit de negativ în special asupra tinerilor și perspectivelor 

lor de angajare; 
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9. subliniază că garanția pentru tineret ar trebui să ofere deja un sprijin tinerilor sub vârsta de 
30 de ani de îndată ce aceștia ajung în șomaj; subliniază că nivelul de finanțare alocat 
Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este mult mai mic decât 

suma necesară pentru generarea unui impact concret asupra șomajului în rândul tinerilor; 
în acest context, face referire la studiul OIM „Criza locurilor de muncă în zona euro:  

tendințe și răspunsuri din sfera politicilor”, care prevede necesitatea unei finanțări de 
21 de miliarde EUR pentru a avea impact asupra nivelului șomajului în rândul tinerilor; 

10. solicită statelor membre să asigure cadre de înaltă calitate pentru stagii, asigurându-se că 

stagiile sunt adaptate nevoilor tinerilor și includ o remunerație decentă, drepturi de muncă 
și drepturi sindicale, precum și condiții de lucru care nu subminează locurile de muncă, 

salariile și condițiile pentru forța de muncă existentă, măsuri care să fie însoțite de un 
sprijin financiar și de o monitorizare obligatorie, precum și de un standard de calitate 
comun pentru stagii; 

11. solicită statelor membre să asigure că toți șomerii care beneficiază de asistență vor fi 
sprijiniți pentru ca nevoile specifice ale lucrătorilor în materie de formare, competențe și, 

dacă este cazul, în materie de recalificare profesională să fie determinate în etapa de 
evaluare a ofertelor de muncă și în perioada care urmează după acceptarea unui loc de 

muncă, cu scopul de a verifica dacă se îndeplinesc condițiile stabilite și măsura în care 
lucrătorii s-au adaptat la circumstanțe; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale ale statelor membre. 

 

Or. en 

 
 


