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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 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 intitulată „Inițiativa privind oportunitățile pentru 
tineri” (COM(2011)0933), Rezoluția sa din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa privind 

oportunitățile pentru tineri2 și întrebarea sa cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei 
referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri, 

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

A. întrucât, în iunie 2013, 23,5% din populația tânără activă nu avea un loc de muncă, cu rate 
ale șomajului variind între 10% sau mai puțin, în Austria și Germania, și peste 64,2% în 
Grecia, ceea ce indică diferențe geografice accentuate atât între statele membre cât și în 

interiorul acestora; întrucât cele mai recente date și previziuni indică o deteriorare 
continuă a situației tinerilor în anumite state membre;  

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 și 29 de ani nu erau încadrați profesional și nici nu urmau vreun program 
educațional sau de formare profesională (NEETs); întrucât printre aceștia se aflau și 

membri ai unor grupuri vulnerabile; întrucât aceasta ar putea conduce la consecințe 
personale și sociale grave, cum ar fi perspective nesigure privind ocuparea unui loc de 

muncă, sărăcie și excluziune socială; întrucât aceste probleme se vor înmulți în viitor, 
având consecințe financiare grave pentru sistemele sociale din statele membre; întrucât, 

                                                 
1 JO C 351 E, 2.12.2011, p. 29. 
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0224. 
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având în vedere cei 14 milioane de tineri neîncadrați profesional și care nu urmează niciun 
program educațional sau de formare profesională, statele membre și instituțiile europene 
trebuie să facă eforturi mult mai mari pentru a integra tinerii în societate,  inclusiv pe piața 

muncii și în sistemul educațional;  

C. întrucât, în 2011, pierderile economice cauzate de șomajul în rândul tinerilor au fost 

estimate la 153 de miliarde EUR în statele membre, respectiv 1,2% din PIB-ul UE; 
întrucât această sumă depășește cu mult cele 10 miliarde EUR estimate a fi necesare 
pentru crearea a 2 milioane de noi locuri de muncă pentru tineri; întrucât aceasta 

reprezintă o importantă povară socială și economică pe termen lung pentru întreaga UE; 

D. întrucât aceste niveluri ale șomajului în rândul tinerilor și ale numărului de tineri care nu 

sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare pot 
avea consecințe în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului; întrucât, pentru 

soluționarea acestei situații, este necesară o abordare bazată pe drepturi; 

E. întrucât condițiile de muncă, drepturile sociale, accesul la educație, sectorul locuințelor și 

participarea sunt domenii de politică esențiale pentru asigurarea emancipării tinerilor; 
întrucât trebuie să se depună eforturi la toate nivelurile de politică, în vederea asigurării 
emancipării tinerilor, iar instituțiile UE trebuie să le garanteze tuturor tinerilor șanse egale 

și dreptul la emancipare și la o viață independentă și decentă; 

F. 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 
investiții în crearea de locuri de muncă, formare și educație la nivelul statelor membre; 
întrucât consecințele ar putea consta în accentuarea conflictelor și tulburărilor sociale, 

Combaterea efectelor pe care le au măsurile de criză asupra tinerilor 

1. îndeamnă Comisia, statele membre și șefii de stat ai acestora: 

– să adopte o abordare bazată pe drepturi în ceea ce privește tinerii și ocuparea forței de 
muncă, 

– să implice părțile interesate de problema tineretului în elaborarea politicii în domeniu, 

– să identifice și să pună capăt politicilor care măresc șomajul și excluziunea în rândul 
tinerilor, 

– să acorde o atenție deosebită accesului la locuri de muncă, educație și formare de 
calitate; 

2. subliniază faptul că, în special în perioadele de criză accentuată, nu trebuie să se 
compromită aspectul calitativ al unei munci decente pentru tineri, drepturile la locul de 
muncă și standardele fundamentale privind munca; subliniază faptul că Parlamentul 

European va monitoriza îndeaproape progresele și va observa dacă măsurile promise sunt 
puse în aplicare, mai ales în ceea ce privește Garanția pentru tineret; 

3. regretă faptul că actualele măsuri de criză, care vizează reducerea cheltuielilor publice în 



 

AM\1001971RO.doc  PE515.942v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

țările aflate în criză, au avut deja un impact negativ direct asupra tinerilor, ca urmare a 
reducerii bugetelor alocate educației, creării de locuri de muncă și serviciilor de asistență;  

4. observă și deplânge faptul că actuala criză a dus la accentuarea formelor precare de 
angajare pentru tineri, contractele pe termen scurt sau cu fracțiune de normă și sistemele 
de angajare neremunerată înlocuind de prea multe ori locuri de muncă existente; 

recunoaște faptul că politicile de austeritate au avut un efect negativ dramatic asupra 
ocupării forței de muncă și au condus la creșterea șomajului, în special în rândul tinerilor; 
subliniază importanța unor măsuri imediate în vederea combaterii șomajului în rândul 

tinerilor și a șomajului pe termen lung; subliniază, de asemenea, necesitatea de a oferi 
tinerilor locuri de muncă pe termen lung, durabile și de înaltă calitate; 

5. solicită Comisiei ca mai întâi să evalueze, iar apoi să pună capăt acestor politici incoerente 
și uneori distructive; subliniază faptul că este necesar și binevenit un angajament public 

față de ocuparea forței de muncă tinere, însă credibilitatea acestuia va fi afectată dacă 
politicile de guvernare economică distrug oportunitățile pentru tineri; 

6. solicită Comisiei să propună o „garanție suplimentară” pentru statele membre care 
beneficiază de asistență financiară, astfel încât cheltuielile publice alocate îndeplinirii 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ocupării forței de muncă tinere – precum crearea de 

locuri de muncă, educația și formarea, asigurarea unor locuri de muncă decente și 
combaterea sărăciei – să fie scutite de obligația de a îndeplini obiectivele privind 

reducerea deficitului convenite în cadrul memorandumurilor de înțelegere; subliniază 
faptul că o astfel de „garanție suplimentară” trebuie să fie concepută într-o manieră mai 
democratică decât memorandumurile de înțelegere; 

7. solicită Comisiei să elaboreze un plan de asistență pe un an, în cooperare cu statele 
membre în care există regiuni cu o rată a șomajului în rândul tinerilor mai mare de 25 %, 

în scopul reducerii acestei categorii de șomaj prin crearea de locuri de muncă pentru cel 
puțin 10 % dintre tinerii afectați; subliniază faptul că niciun plan de asistență nu poate fi 
eficient fără investiții suficiente și fără o flexibilizare adecvată a obiectivelor în materie de 

deficit ale fiecărui stat membru; 

Democrație, participare, emancipare 

8. regretă lipsa de respect manifestată față de tineri în contextul în care politicile care îi 
afectează pe aceștia au fost sau sunt introduse fără implicarea lor; subliniază faptul că 

tinerii sunt factori relevanți, competenți și creativi în definirea politicilor privind tineretul 
și trebuie să fie implicați în politicile care îi afectează și să își exprime părerea; afirmă 

faptul că organizațiile de tineret trebuie să aibă un rol recunoscut în elaborarea, 
monitorizarea și punerea în aplicare a politicilor și inițiativelor vizând combaterea 
șomajului în rândul tinerilor și subliniază importanța implicării tuturor părților interesate 

în acest proces; 

9. solicită statelor membre să încurajeze și să sprijine tinerii, în special tinerele, prin 

intermediul educației, al societății civile și al inițiativelor de calitate în domeniul 
tineretului, să participe la viața democratică și să valorifice instrumentele noi și pe cele 
deja existente pentru a contribui la dezvoltarea politicilor, consolidând astfel dezvoltarea, 

bunăstarea și incluziunea socială în rândul tinerilor; 
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10. este foarte îngrijorat de reducerile bugetare efectuate de statele membre în domeniul 
educației, al formării și al tineretului, care ar putea bloca accesul tinerilor atât la educație, 
cât și la ocuparea locurilor de muncă, și reamintește faptul că alocările bugetare în 

sistemele de educație și formare incluzive și integrate, care răspund nevoilor tuturor 
beneficiarilor potențiali, sunt o investiție necesară și inestimabilă pentru viitor; 

11. solicită statelor membre să pună în aplicare măsuri adecvate pentru combaterea 
inegalităților de gen, care să se țină seama de grupurile sociale vulnerabile, în special de 
persoanele cu dizabilități, migranți și mamele singure; 

Garanția europeană pentru tineret și inițiativa europeană  privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor 

12. informează statele membre că Parlamentul European intenționează să monitorizeze 
îndeaproape toate activitățile derulate de acestea pentru ca Garanția pentru tineret să 

devină o realitate și invită organizațiile de tineret să informeze periodic Parlamentul 
European cu privire la analiza pe care o efectuează cu privire la acțiunile statelor membre;  

13. invită Comisia să includă în rapoartele naționale din cadrul semestrului european și în 
recomandările specifice fiecărei țări informații privind evoluția Garanției pentru tineret în 
fiecare stat membru; subliniază importanța abordării măsurilor care încurajează Garanția 

pentru tineret, dar și a celor care îi subminează succesul; solicită parlamentelor naționale 
ca, împreună cu organizațiile de tineret, să-și responsabilizeze propriile guverne în direcția 

creării unei Garanții pentru tineret și pentru a se asigura că se adoptă măsuri serioase 
pentru ca toți tinerii în dificultate să primească, în termen de patru luni, o ofertă de calitate 
de angajare, educație continuă, stagiu sau ucenicie; 

14. 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 în favoarea 

încadrării în muncă a tinerilor va fi intensificat în continuare prin propunerea de inițiativă 
a UE privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, ce dispune de un buget de 

maximum 8 miliarde EUR pentru cadrul financiar multianual 2014-2020; subliniază 
totodată că, potrivit OIM, pentru punerea în aplicare eficientă a Garanției europene pentru 
tineret sunt necesare, doar în zona euro, fonduri în valoare de 21 miliarde EUR; este de 

acord că alocarea specifică de fonduri pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 
în rândul tinerilor, precum și alocarea adecvată de resurse din Fondul social european ar 

trebui efectuate anticipat; 

15. solicită din  nou extinderea grupurilor-țintă din cadrul Garanției pentru tineret și al 

Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în vederea includerii 
tinerilor sub 30 de ani; 

16. încurajează Comisia și statele membre să dezvolte standarde de calitate și indicatori clari 

privind dezvoltarea Garanției pentru tineret la nivel național și să impulsioneze măsurile 
de sprijin adresate tuturor actorilor indispensabili aplicării acesteia; solicită acordarea 

resurselor financiare necesare Garanției pentru tineret; subliniază faptul că, pentru ca 
Garanția pentru tineret să devină realitate, este necesară respectarea negocierii colective a 
salariilor și a principiului de remunerație egală pentru muncă egală sau muncă de valoare 

egală; 
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Condiții de viață și de muncă decente 

17. lansează un avertisment împotriva angajării tinerilor în orice condiții, întrucât există riscul 

de a ignora aspecte precum calitatea acestor locuri de muncă, precum și drepturile tinerilor 
care muncesc, îndeosebi dreptul la un venit decent;  

18. recunoaște importanța independenței financiare a tinerilor și solicită statelor membre să 

garanteze că fiecare tânăr are dreptul la un venit decent care să îi asigure posibilitatea de 
a-și crea o viață independentă din punct de vedere economic; regretă lipsa unor locuințe 

accesibile pentru tineri, în special în țările din sud-estul Europei; invită statele membre să 
îmbunătățească semnificativ accesul la piața imobiliară; 

19.  consideră tranziția de la educație la activitatea profesională drept un moment critic, cu 
riscuri ridicate pentru persoana în cauză; invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească siguranța acestei tranziții, în special în ceea ce privește securitatea socială, 

să îmbunătățească serviciile de consiliere și asistență înainte, în timpul și după tranziție; 
subliniază faptul că astfel de măsuri s-au dovedit a avea un succes deosebit la facilitarea 

tranziției și îmbunătățirea incluziunii pe piața muncii; 

20. subliniază faptul că tinerii ar trebui să aibă dreptul la oportunități de ocupare a unui loc de 
muncă în propria lor comunitate și că trebuie depuse eforturi în vederea soluționării 

inegalităților geografice din Europa în ceea ce privește oportunitățile existente pentru 
tineri; lansează un avertisment împotriva folosirii mobilității tinerilor ca o soluție 

universală, atrăgând atenția asupra învățămintelor trase în ceea ce privește exodul 
creierelor și irosirea creierelor atât în țările în curs de aderare, cât și în țările în curs de 
dezvoltare;  

21. subliniază faptul că tinerii care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează vreun 
program educațional sau de formare profesională (NEET) sunt supuși unui risc superior de 

excluziune și că excluderea la o vârstă timpurie are efecte nocive pe termen lung asupra 
persoanei și societății; subliniază faptul că NEET reprezintă principalul grup-țintă al 

Garanției pentru tineret și al Inițiativei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, 
motiv pentru care invită statele membre să prezinte, în cadrul Semestrului european, 
măsurile pe care le vor lua pentru a înregistra progrese către o mai bună integrare a NEET 

prin intermediul Garanției pentru tineret și al altor instrumente; 

22. solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că legislațiile naționale în domeniul 

tineretului, în special legislațiile naționale bazate pe Directiva 2000/78/CE privind 
egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de 

muncă, nu sunt utilizate în scopul de a discrimina accesul angajaților tineri la prestațiile 
sociale; consideră că trebuie să se facă mult mai mult pentru a garanta faptul că atât 
angajații, cât și angajatorii își cunosc drepturile și obligațiile stabilite de aceste dispoziții; 

23. invită statele membre să recunoască și să certifice în mod adecvat învățarea și educația 
non-formală și informală, astfel încât tinerii să-și poată demonstra pe deplin educația și 

competențele; 

Stagii remunerate de calitate 
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24. subliniază că tinerii nu trebuie exploatați în cadrul stagiilor neremunerate și că astfel de 
locuri de muncă ar trebui să fie incluse într-un program de formare profesională cu durată 
limitată, care să includă consiliere, supraveghere și obiective de educație; invită Comisia 

și Consiliul, ca urmare a angajamentului exprimat în comunicarea intitulată „Promovarea 
participării depline a tinerilor în domeniul educației, al ocupării forței de muncă și în 

societate” (COM(2007)0498), să propună „o inițiativă pentru carta europeană a calității 
stagiilor”, să elaboreze o Cartă europeană a calității stagiilor care să prevadă standarde 
minime pentru stagii cu scopul de a garanta valoarea educațională a acestora și pentru a 

evita exploatarea, având în vedere faptul că stagiile fac parte din educație și nu trebuie să 
înlocuiască locurile de muncă reale; subliniază că aceste standarde minime ar trebui să 
includă o fișă a postului, calificările care urmează să fie dobândite, durata maximă a 

stagiilor, o indemnizație adecvată, bazată pe costul vieții în locul unde se desfășoară 
stagiul, o asigurare la locul de muncă, o asigurare socială și o legătură clară cu programul 

de învățământ în cauză;  subliniază faptul că este necesară promovarea activă a acestor 
norme și sensibilizarea cu privire la ele; 

25. invită instituțiile europene să ofere un exemplu pozitiv prin eliminarea de pe site-urile lor 
de internet a anunțurilor privind stagiile neremunerate și să plătească o remunerație 
minimă stabilită pe baza costului vieții din locul în care se desfășoară stagiul și să acorde 

prestații de asigurări sociale tuturor stagiarilor lor; 

26. solicită ca, atât în sectorul public, cât și în cel privat, tinerii să fie protejați împotriva 

angajatorilor care, prin sistemele de dobândire de experiență în muncă, de ucenicii și de 
stagii, își acoperă nevoile esențiale și de bază la costuri mici sau fără niciun cost, 

exploatând dorința tinerilor de a învăța, fără a le oferi însă nicio perspectivă de integrare 
deplină în efectivele lor; 

Plan de acțiune 

27. reamintește că cele două obiective generale ale Strategiei pentru tineri (crearea unor 
oportunități egale pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale) sunt departe de a fi 

fost atinse și solicită Comisiei și statelor membre să ia act de impactul teribil pe care îl are 
criza asupra participării tinerilor în societate; subliniază faptul că orice acțiune de 

combatere a șomajului în rândul tinerilor întreprinsă de statele membre și instituțiile 
europene ar trebui să aibă cel puțin două componente: identificarea și stoparea politicilor 
contraproductive și propunerea unor politici care să rezolve problema participării și 

ocupării profesionale a tinerilor, cu implicarea celor vizați;  

28. invită Comisia și statele membre, în cooperare cu părțile interesate din rândul tineretului și 

cu Parlamentul European, să dezvolte un plan de acțiune privind încadrare în muncă a 
tinerilor, în care să se identifice măsuri pe termen scurt, mediu și lung; regretă faptul că 

măsurile pe termen lung sunt prezentate drept soluții pe termen scurt în contextul 
dezbaterii actuale; subliniază faptul că, pe termen scurt, atenția ar trebui să se concentreze 
asupra măsurilor de urgență de reducere a efectelor crizei, atât pentru persoanele aflate pe 

piața muncii, cât și pentru cele din afara acesteia, punându-se un accent special pe 
asigurarea unui venit de subzistență și a unui loc de muncă de calitate, precum și asupra 

stopării imediate a măsurilor din cadrul programelor de ajustare macroeconomică care 
dăunează și mai mult ocupării forței de muncă a tinerilor; subliniază faptul că investițiile 
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în educație și formare profesională, în crearea de locuri de muncă, în programe de 
ucenicie și stimulente acordate angajatorilor sunt, în principal, măsuri pe termen mediu, 
dar și măsuri pe termen lung care trebuie convenite în mod ferm între toți actorii interesați 

și menținute timp de cel puțin cinci ani; subliniază faptul că, în special înființarea unui 
sistem dual de educație, ucenicia, formarea la locul de muncă și integrarea tinerilor pe 

piața muncii reprezintă măsuri pe termen lung care necesită un angajament pe termen mai 
lung. 

Or. en 

 

 


