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2015/2351(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0250/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la evaluarea Strategiei UE pentru tineret 

pentru perioada 2013-2015 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 6, 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei 

Garanții pentru tineret1, 

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

crearea unei inițiative privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor2, 

– având în vedere Rezoluția Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit 

pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)3, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic 

pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („Educație 

și formare 2020”)4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 privind Erasmus+ și alte instrumente 

de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic – o abordare 

bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții5, 

– având în vedere Raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind 

punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul 

tineretului (2010-2018), adoptat de Consiliu la 23 noiembrie 2015, 

                                                 
1 JO C 120, 26.4.2013, p.1. 
2 EUCO 37/13. 
3 JO C 311, 19.12.2009, p. 1. 
4 JO C 119, 28.5.2009, p. 2. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2016)0107. 
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 septembrie 2015 intitulată „Proiect de 

raport comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului 

reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018)” 

(COM(2015)0429) și documentele de lucru al serviciilor Comisiei care însoțesc 

Comunicarea Comisiei, intitulate „Rezultatele metodei deschise de coordonare în 

domeniul tineretului, cu un accent special asupra celui de al doilea ciclu (2013-2015)” 

(SWD(2015)0168) și „Situația tinerilor în UE” (SWD(2015)0169), 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea 

învățării non-formale și informale, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2015 intitulată „Proiectul de 

raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a 

cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale (ET2020) - Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul 

educației și formării profesionale” (COM(2015)0408), 

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la promovarea 

antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare1, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru 

control bugetar și Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 

A. întrucât politicile de educație și tineret rămân una dintre competențele statelor membre, 

în conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE); 

B. întrucât tinerii ar trebui ajutați să facă față provocărilor cu care se confruntă, printr-o 

utilizare mai precis direcționată a resurselor la nivel național și la nivelul Uniunii; 

întrucât, cu toate acestea, nu se va putea combate șomajul în rândul tinerilor dacă nu 

sunt abandonate politicile de austeritate, care au cauzat distrugerea locurilor de muncă 

în majoritatea statelor europene, după cum se arată în raportul comun al Consiliului și al 

Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în 

domeniul tineretului; 

C. întrucât tinerii ar trebui ajutați să soluționeze problemele grave cu care se confruntă în 

prezent și să facă față provocărilor pe care le vor întâmpina în viitor, prin politici 

naționale pentru tineret care, în funcție de prioritățile în materie de politici publice din 

fiecare stat membru, trebuie să fie mai pertinente, mai eficace și mai coordonate; 

sugerează că o utilizare bine direcționată a resurselor politicilor economice, sociale și de 

ocupare a forței de muncă de la nivel local, regional, național și la nivelul UE ar fi 

facilitată prin încetarea definitivă a folosirii fondurilor existente în scopul integrării 

migranților economici; 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0292. 
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D. întrucât unul dintre obiectivele stabilite pentru programul Erasmus+ în ansamblul este 

cel de a contribui la realizarea cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în 

domeniul tineretului (2010-2018); întrucât, în acest sens, trebuie asigurat accesul 

organizațiilor de tineret la granturi pentru proiecte în cadrul programului Erasmus+ 

reînnoit, și trebuie eliminate impedimentele pentru eligibilitatea proiectelor mici; 

E. reamintind, în această privință, că anunțul Comisiei din februarie 2016 că va utiliza o 

parte din fondurile programului Erasmus+ pentru integrarea migranților riscă să 

pericliteze acest obiectiv, pentru că fondurile ca atare sunt limitate, iar tinerii europeni 

se confruntă deja cu dificultăți multiple din cauza politicilor de austeritate impuse de 

Uniune; 

F. întrucât Strategia UE pentru tineret (2010-2018) are opt domenii principale de acțiune 

în care ar trebui adoptate inițiative: educația și formarea, ocuparea forței de muncă și 

antreprenoriatul, sănătatea și calitatea vieții, participarea, voluntariatul, incluziunea 

socială, tineretul în lume, și creativitatea și cultura; 

G. întrucât este important ca toți tinerii să aibă acces la o educație de calitate, atât formală, 

cât și non-formală, și să beneficieze de o formare optimă, pentru că tineretul european 

se confruntă în prezent cu rate ridicate ale șomajului în multe state membre, în special 

din cauza politicilor de austeritate impuse de Uniunea Europeană, care împiedică statele 

membre să realizeze investițiile necesare în domeniul educației, formării și tineretului; 

reamintind că tinerii se confruntă, de asemenea, cu un risc mai ridicat de sărăcie și 

excluziune socială, iar tinerii slab calificați, cei care nu lucrează și nu urmează niciun 

program educațional sau de formare și cei cu nevoi speciale, provenind din medii 

socioeconomice defavorizate, cum ar fi tinerii din zonele periurbane, rurale sau 

montane, sunt mai susceptibili să se confrunte cu șomajul și marginalizarea; 

H. întrucât, deși instruirea este esențială, în special dobândirea cunoștințelor fundamentale 

în citire, scriere, matematică și istorie, părinții nu ar trebui privați de rolul lor de 

educatori; subliniază, în plus, că radicalizarea nu poate fi prevenită doar prin educație, 

fapt demonstrat de Banca Mondială în ultimul său raport privind situația economică în 

Orientul Mijlociu și Africa de Nord1 și că 43,3 % dintre recruții străini ai Statului 

islamic au absolvit o formă de învățământ secundar, în timp ce 25,4 % au urmat cursuri 

universitare;  

I. întrucât incluziunea și mobilitatea socială trebuie să fie priorități centrale ale Strategiei 

UE pentru tineret, care trebuie să vizeze, prin urmare, în special tinerii aparținând 

grupurilor vulnerabile, cum ar fi cei care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială 

și tinerii proveniți din regiunile rurale izolate; 

1. ia act de Raportul privind tineretul pe 2015, bazat pe Comunicarea Comisiei din 15 

septembrie 2015 privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperare 

europeană în domeniul tineretului (2010-2018), în al cărui bilanț se arată că, până în 

prezent, UE s-a dovedit incapabilă să rezolve problema șomajului în rândul tinerilor, 

deoarece în unele state membre rata șomajului tinerilor rămâne foarte ridicată (50,1 % 

                                                 
1 Banca Mondială, Raport de monitorizare a situației economice din Orientul Mijlociu și Africa de Nord 

(octombrie 2016). 
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în Grecia), iar în alte state membre, ca de exemplu Franța, această rată a crescut de la 

introducerea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (21,5% în 

2011, față de 22,8% în 2014);  

2. consideră că metoda deschisă de coordonare reprezintă o modalitate adecvată de a 

elabora politicile de tineret; își reiterează apelul pentru o cooperare mai strânsă cu 

privire la aspecte legate de tineret la nivel local, regional, național și la nivelul UE, cu 

respectarea principiului subsidiarității; 

3. recunoaște importanța dialogului structurat ca mijloc de a îi asculta pe tineri, atât 

organizațiile lor de tineret, cât și persoanele ce nu aparțin vreunei organizații, cu privire 

la nevoile lor reale, pentru a realiza implementarea și elaborarea politicilor pentru 

tineret într-un mod mai eficient la toate nivelurile și pentru a promova cetățenia activă 

în rândul tinerilor; subliniază, cu toate acestea, că dezvoltarea acestor politici ar trebui 

să ia în considerare, de asemenea, experiențele reușite, prioritățile naționale în materie 

de educației, precum și dialogul între generații, deoarece generația în vârstă are multe de 

transmis, în special în domeniul învățării și formării; 

4. subliniază importanța rolului familiei și a cooperării familiilor cu școlile, bisericile și 

comunitățile locale pentru a încadra tinerii și a-i îndruma spre integrarea deplină în 

societate; reamintește că, într-adevăr, prea adesea cadrele didactice și profesorii se 

confruntă cu obligația de a se substitui părinților în domenii în care celula familială s-a 

dovedit incapabilă, și că acest rol suplimentar poate conduce la precarizarea statutului și 

meseriei de cadru didactic; 

5. îndeamnă statele membre să ofere o formare eficientă în limbile naționale și regionale, 

în conformitate cu legislația națională, având în vedere faptul că, potrivit indicatorilor 

din raportul „Regards sur l’éducation 2015”, în medie în toate țările OCDE, o persoană 

care deține competențe bune de citire și scriere va avea de 4,2 ori mai multe șanse să își 

găsească un loc de muncă decât o persoană care nu are decât competențe limitate în 

acest domeniu; 

6. solicită o mai bună coordonare între programele de învățământ și formare și cerințele 

pieței forței de muncă, care se află în continuă schimbare; subliniază, cu toate acestea, 

că deși această coordonare mai bună este necesară, ea nu va răspunde problemelor 

legate de penuria de locuri de muncă și că este vorba, în primul rând, de a realiza 

reforme structurale, în special modificând directiva privind lucrătorii detașați, care a 

creat un ral efect de dumping social, confruntând tinerii din anumite sectoare cu 

concurența neloială din partea unei forțe de muncă mai ieftine cu 30% până la 50 %; 

7. insistă asupra necesității de a include elemente de antreprenoriat la toate nivelurile de 

educație și formare, precum și de a promova și a susține măsurile care favorizează 

spiritul antreprenorial în rândul tinerilor în domeniile culturale și creative, cu scopul de 

a crea locuri de muncă; subliniază că, în ceea ce privește înființarea de întreprinderi, 

statele membre se confruntă adesea cu situații foarte diferite și că în anumite state 

membre înființarea de întreprinderi este în continuare foarte complicată pentru tinerii 

antreprenori, în special din cauza dificultăților administrative și a complicațiilor legate 

de accesul la credite; 
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8. subliniază importanța remedierii deficitului și neconcordanțelor în materie de 

competențe; menționează faptul că mobilitatea persoanelor care studiază poate 

reprezenta un instrument adecvat de formare și de achiziție a unor noi competențe, dar 

că ar trebui să se aibă în vedere problema „exodului creierelor” pe care programele de 

mobilitate o pot genera, privând anumite state membre de resursele umane și economice 

indispensabile prosperității lor; 

9. încurajează statele membre să utilizeze pe deplin programul Erasmus +, care permite 

tinerilor să acumuleze noi experiențe și noi competențe, dar subliniază că mobilitatea nu 

poate soluționa singură problema șomajului și că trebuie, în primul rând, să se acorde 

prioritate adaptării competențelor la nevoile pieței muncii, să se revalorizeze învățarea, 

precum și să se amelioreze dobândirea cunoștințelor fundamentale; subliniază, de 

asemenea, că programul Erasmus+ nu ar trebui conceput și utilizat ca un program de 

transformare a tinerilor europeni în viitori lucrători detașați;  

10. are în continuare îndoieli privind eficacitatea mecanismului Garanției pentru tineret; 

reamintește faptul că acest mecanism a fost inițial conceput pentru o integrare durabilă 

pe piața muncii datorită unor oferte de bună calitate, dar că, în unele state membre, 

75 % din „locurile de muncă de viitor” sunt în sectorul necomercial sau nu conduc la o 

formare decât într-o treime din cazuri; pledează pentru ca inițiativele în favoarea 

tineretului să nu conducă în fapt la precarizarea locurilor de muncă pentru tineri, 

reducând doar fictiv și pe termen scurt șomajul; 

11. subliniază faptul că ar trebui susținute și recunoscute mai bine activitățile de voluntariat 

ale tinerilor, de exemplu cele din sectoarele de servicii destinate persoanelor, și ar trebui 

recunoscute în mai mare măsură pentru valoarea lor ca formă importantă de învățare 

non-formală; precizează, cu toate acestea, că aceste activități nu trebuie să devină o 

nouă modalitate de precarizare a locurilor de muncă pentru tineri; 

12. își exprimă satisfacția pentru dinamismul participării politice a tinerilor prin intermediul 

platformelor media sociale, însă invită statele membre să ia măsuri pentru ca aceste 

platforme să nu mai fie utilizate ca puncte de recrutare de către organizațiile teroriste, 

dat fiind faptul că, potrivit Europol, 46 000 de conturi de Twitter sunt folosite în mod 

regulat de către militanți și simpatizanți ai grupării teroriste „Statul Islamic”; 

13. consideră că statele membre vor întâmpina dificultăți în a crea politici favorabile 

tinerilor atât timp cât instituțiile europene vor face presiuni asupra bugetelor lor prin 

intermediul Semestrului european și al politicilor de integrare a migranților; consideră 

că statele membre nu vor putea integra în mod real migranții dacă nu sunt în primul 

rând capabile să ofere libertate, securitate, locuri de muncă și prosperitate propriilor 

cetățeni;  

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și guvernelor statelor membre. 

Or. fr 

 


