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B9-XXXX/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la capacitarea tineretului european: 
ocuparea forței de muncă și redresarea socială după pandemie
(2021/2952(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2 și 3 și articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană,

– având în vedere articolul 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 14, 15, 32 și 34 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 1, 3 și 4 ale 
acestuia,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale1,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2020 referitoare la Garanția pentru 
tineret2,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 februarie 2021 referitoare la impactul COVID-19 
asupra tineretului și asupra sportului3,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2021 referitoare la dreptul Parlamentului de a fi 
informat în legătură cu evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și 
reziliență4,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor 
cetățenilor5,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 iunie 2021 referitoare la opiniile Parlamentului cu 
privire la evaluarea în curs de către Comisie și Consiliu a planurilor naționale de 
redresare și reziliență6,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2021 referitoare la Garanția europeană 
pentru copii7,

– având în vedere poziția sa din 8 iunie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a 

                                               
1 JO C 316, 6.8.2021, p. 2.
2 JO C 395, 29.9.2021, p. 101.
3 Texte adoptate, P9_TA(2021)0045.
4 Texte adoptate, P9_TA(2021)0257.
5 JO C 202, 28.5.2021, p. 31.
6 Texte adoptate, P9_TA(2021)0288.
7 Texte adoptate, P9_TA(2021)0161.
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Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Fondului social european Plus (FSE+)8,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și 
reziliență9,

– având în vedere raportul Organizației Internaționale a Muncii din 21 octombrie 2021 
intitulat „Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în perioada COVID-19”,

– având în vedere raportul referitor la Evenimentul tineretului european 2021, intitulat 
„Youth Ideas Report for the Conference on the Future of Europe” (Raport privind ideile 
tinerilor pentru Conferința privind viitorul Europei),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Anului 
european al tineretului 2022,

– având în vedere raportul Eurofound din 9 noiembrie 2021 intitulat „Impactul COVID-
19 asupra tinerilor din UE”,

– având în vedere Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor 
statelor membre, reuniți în Consiliu, privind un cadru pentru cooperarea europeană în 
domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret 2019-202710, în special 
partea referitoare la obiectivele europene pentru tineret,

– având în vedere raportul Comisiei din 2021 privind ocuparea forței de muncă și 
evoluțiile sociale din Europa intitulat „Către o Europă socială puternică în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19: reducerea disparităților și abordarea efectelor 
distributive”,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 30 octombrie 2020 intitulată „O punte 
către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret”11,

– având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei privind capacitarea 
tineretului european: ocuparea forței de muncă și redresarea socială după pandemie 
(O-000000/2021 – B9-0000/2021 și O-000000/2021 – B9-0000/2021),

– având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere propunerea de rezoluție prezentată de Comisia pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale,

A. întrucât pandemia de COVID-19 a avut un efect devastator asupra ocupării forței de 
muncă și a statutului social al tinerilor din Europa, deoarece ratele de ocupare a forței de 

                                               
8 Texte adoptate, P9_TA(2021)0272.
9 JO L 57, 18.2.2021, p. 17.
10 JO C 456, 18.12.2018, p. 1.
11 JO C 372, 4.11.2020, p. 1.
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muncă au scăzut, veniturile personale au scăzut considerabil12 și riscul de sărăcie și 
excluziune a crescut; întrucât sunt necesare acțiuni imediate pentru a asigura viitorul 
tinerilor;

B. întrucât tinerii reprezintă baza prosperității economice și sociale durabile pentru Europa 
și reprezintă o prioritate-cheie pentru UE, astfel cum se afirmă în Strategia europeană 
pentru tineret și în Garanția europeană pentru tineret și, prin urmare, sunt necesare 
măsuri prioritare pentru protecția, orientarea și incluziunea lor;

C. întrucât, în septembrie 2021, Președinta von der Leyen a anunțat o propunere de 
desemnare a anului 2022 drept Anul european al tineretului, ocazie cu care să reflectăm 
asupra perspectivelor tinerilor din Europa și să ne concentrăm asupra propunerilor 
politice și legislative care creează oportunități pentru tinerii din întreaga UE;

D. întrucât sănătatea mintală a tinerilor s-a înrăutățit semnificativ în timpul pandemiei, 
problemele legate de sănătatea mintală dublându-se în mai multe state membre; întrucât 
nouă milioane de adolescenți din Europa (cu vârste cuprinse între 10 și 19 de ani) suferă 
de tulburări mintale, anxietatea și depresia reprezentând mai mult de jumătate din 
cazuri;

E. întrucât elementul central al NextGenerationEU, Mecanismul de redresare și reziliență 
(MRR), constituie un instrument istoric prin care UE ajută statele membre să atenueze 
impactul economic și social al COVID-19 prin reforme și investiții în șase piloni, unul 
dintre aceștia fiind dedicat reformelor și investițiilor în copii și tineri;

F. întrucât incluziunea socială și pe piața muncii a tinerilor se referă la accesul acestora la 
locuințe și nutriție adecvate, la servicii medicale și de prevenire adecvate, la programe 
de dezvoltare a competențelor, la oportunități de angajare și la învățare pe tot parcursul 
vieții;

G. întrucât este cunoscut faptul că investițiile în tineri, în special investițiile cu impact 
social, aduc beneficii efective în raport cu fondurile investite și, prin urmare, sunt 
necesare noi instrumente și mecanisme;

H. întrucât programele existente, cum ar fi sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul 
tinerilor, dialogul european cu tinerii și Corpul european de solidaritate, precum și noile 
propuneri, cum ar fi ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve - Țintește, Învață, 
Stăpânește, Realizează), vor aborda provocările în materie de tineret în 2022;

I. întrucât dezvoltarea constantă a unor noi competențe orizontale de către tineri, cum ar fi 
competențele digitale, precum și dezvoltarea de competențe cu un potențial economic 
imens, cum ar fi competențele ecologice sau antreprenoriale, sunt esențiale pentru o 
piață europeană a muncii sănătoasă;

J. întrucât implicarea tinerilor în antreprenoriatul social este esențială pentru crearea de 
noi soluții; întrucât implicarea actorilor privați, a companiilor și a sectorului de afaceri 
este necesară pentru a corela piața muncii cu sectorul competențelor;

                                               
12 Moxon, D., Bacalso, C, și Șerban, A. M., Beyond the pandemic: The impact of COVID-19 on young people in 
Europe, Forumul European de Tineret, Bruxelles, 2021.
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K. întrucât discriminarea tinerilor în general rămâne o problemă în Europa, femeile tinere 
și tinerii cu dizabilități sau cu origini etnice diferite fiind expuși unui risc mult mai 
ridicat de șomaj, sărăcie a persoanelor încadrate în muncă și excluziune socială;

L. întrucât tinerii din Europa și reprezentanții și organizațiile acestora sunt activi în 
elaborarea de recomandări de politici cu soluții pentru îmbunătățirea ocupării forței de 
muncă și a incluziunii sociale și trebuie să fie considerați parteneri esențiali în punerea 
în practică a Anului european al tineretului și a acțiunilor ulterioare,

1. salută faptul că Președinta von der Leyen a desemnat anul 2022 drept Anul european al 
tineretului; consideră că 2022 ar trebui să aducă o reformare a strategiei europene pentru 
tineret prin noi propuneri ambițioase de politică pentru combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 asupra tinerilor din Europa;

2. salută includerea sănătății mintale ca prioritate în obiectivele pentru tineret din cadrul 
Anului european al tineretului; invită statele membre să facă din sănătatea mintală o 
parte integrantă a redresării UE în urma pandemiei și o prioritate în materie de sănătate 
la locul de muncă, în special în mediile educaționale și la locul de muncă; invită 
Comisia să se asigure că sănătatea mintală a tinerilor este o prioritate strategică în 
viitoarea strategie a UE în materie de îngrijire;

3. subliniază rolul esențial pe care tinerii trebuie să îl joace în conturarea politicilor sociale 
și de ocupare a forței de muncă în Europa; salută dialogul UE cu tinerii și activitățile 
pentru tineret care aduc UE mai aproape de tineri; încurajează promovarea principiului 
de cogestiune în elaborarea politicilor pentru tineret; invită Comisia să recunoască 
impactul pozitiv al sectorului terțiar, inclusiv al organizațiilor de tineret, precum și al 
oportunităților de învățare non-formală și informală pe care acestea le oferă prin 
intermediul posibilităților de voluntariat;

Investiții în tânăra generație

4. invită Comisia și Consiliul să mobilizeze fondurile necesare în cadrul financiar 
multianual 2021-2027, fără a aduce atingere programelor deja instituite în cadrul FSE +, 
ca urmare a problemelor structurale identificate în recomandările specifice fiecărei țări 
referitoare la șomajul în rândul tinerilor și la sărăcie; salută, în acest sens, creditele 
totale alocate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în valoare de 45 
miliarde EUR, pentru măsuri destinate copiilor și tinerilor;

5. invită statele membre să asigure complementaritatea dintre măsurile din cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, alte programe ale UE și alocările bugetare 
naționale; reamintește oportunitatea oferită de componenta InvestEU pentru investiții 
sociale și competențe de a genera investiții cu impact social; încurajează utilizarea 
obligațiunilor cu impact social și a contractelor cu rezultate sociale destinate tinerilor, 
implicând totodată și sectorul privat;

Integrarea tinerilor pe piața muncii

6. solicită măsuri consolidate, prin intermediul FSE +, pentru a promova ocuparea forței 
de muncă prin intervenții active pentru integrarea pe piața muncii și crearea de posturi 
sustenabile pentru persoanele care intră în câmpul muncii; invită statele membre să 
prezinte planuri actualizate de punere în aplicare pentru o garanție consolidată pentru 
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tineret; invită Comisia să ofere stimulente pentru ca întreprinderile să joace un rol activ 
în cadrul Garanției pentru tineret consolidate;

7. invită Comisia să înființeze un comitet permanent al UE pentru punerea în aplicare a 
garanției consolidate pentru tineret, care să reunească părțile interesate relevante pentru 
a facilita coordonarea și schimbul de bune practici între autoritățile UE și cele naționale, 
împreună cu partenerii civici și organizațiile de tineret;

8. invită statele membre să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă 
colaborează cu autoritățile locale și cu sectorul privat prin intermediul rețelei europene a 
serviciilor publice de ocupare a forței de muncă,  pentru a promova locurile de muncă 
de calitate și pentru a stimula sprijinul personalizat pentru formare, căutarea unui loc de 
muncă și consiliere pentru tineri;

9. invită statele membre să faciliteze accesul tinerilor la stagii și ucenicii remunerate; 
solicită consolidarea sistemelor de monitorizare, garantându-se că tinerii beneficiază de 
oportunități adecvate și de calitate de actualizare a competențelor și de noi calificări sau 
acreditări, evitând practicile neloiale, cum ar fi stagiile abuzive sau neremunerate;

Mobilitatea forței de muncă și competențele pentru viitor

10. invită Comisia să se asigure că noua inițiativă ALMA sprijină tinerii, în special tinerii 
cu vârste cuprinse între 15 și 19 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de formare (NEET), în a avea experiențe profesionale 
temporare într-un alt stat membru și să se asigure că învățarea și cooperarea virtuale 
sunt combinate cu mobilitatea fizică în cadrul FSE +;

11. subliniază că competențele digitale sunt esențiale pentru toate industriile și invită 
Comisia să dezvolte acces permanent, certificat și gratuit pentru tineri la cursuri online 
pentru competențe digitale și alfabetizare în toate limbile UE, în parteneriat cu 
întreprinderi private; solicită crearea unor spații de schimb privind învățarea și predarea 
online; insistă ca UE și statele membre să dezvolte mai multe programe, cum ar fi 
eTwinning și Platformă electronică pentru educația adulților în Europa;

12. subliniază că este important să se creeze stimulente pentru dezvoltarea competențelor 
verzi și a oportunităților de angajare într-o economie neutră din punct de vedere 
climatic, eficientă din punct de vedere energetic și circulară, în special în regiunile cele 
mai afectate de tranziția verde;

13. invită Comisia să propună în 2022 noi instrumente și inițiative menite să dezvolte 
antreprenoriatul în rândul tinerilor și investițiile sociale ale tinerilor în planul de acțiune 
pentru economia socială;

14. regretă corelația insuficientă dintre reformele și investițiile în educație și formare 
profesională și măsurile care asigură incluziunea pe piața muncii a tinerilor, în special a 
tinerilor NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare); încurajează parcursuri de învățare flexibile, incluzive, 
accesibile și deschise prin intermediul conturilor individuale de învățare și al micro-
certificatelor pentru tineri, animatori socio-educativi, formatori și profesioniști;

15. își reiterează apelul adresat Comisiei și Consiliului de a încuraja în continuare 



RE\1242405RO.docx 7/7 PE699.258v01-00

RO

dezvoltarea formării profesionale prin campanii de comunicare și de informare, centre 
sau poluri de competențe comerciale pentru tineri, ecosisteme speciale pentru educație 
și formare profesională în comunitățile locale, sisteme de învățământ dual și mobilitate 
pe termen lung pentru ucenici;

Combaterea excluziunii tinerilor și evitarea unei generații pierdute 

16. invită Comisia și Consiliul să se asigure că stagiile, uceniciile și plasamentele 
profesionale sunt considerate experiență profesională și, prin urmare, acordă acces la 
drepturi sociale; solicită o reducere a perioadei minime de contribuții necesare pentru a 
avea acces la prestațiile sociale;

17. consideră că bunăstarea tinerilor este o responsabilitate comună a actorilor publici și 
privați; invită Comisia să colaboreze cu angajatorii europeni pentru a pune în aplicare 
recomandările privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) pentru a sprijini 
tinerii vulnerabili și pentru a crea capitole pentru tineret în viitoarele inițiative legate de 
RSI;

18. reamintește faptul că femeile tinere sunt expuse unui risc crescut de discriminare la 
locul de muncă13 și șomaj, de a fi părinte singur și îngrijitor pe termen lung, ceea ce le 
exclude adesea de pe piața muncii sau le ține sub pragul sărăciei; recomandă Consiliului 
și Comisiei să includă, în toate inițiativele începând cu 2022, obiective specifice de 
asistență și scheme de ajutor adaptate pentru femeile tinere expuse acestor riscuri; invită 
Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a integra în planurile de acțiune 
naționale de garantare pentru copii măsuri de integrare pe piața muncii la nivel național, 
cu scopul de a sprijini tinerii părinți singuri;

19. reiterează importanța accesului la locuințe și la servicii sociale adaptate pentru tinerii 
vulnerabili; solicită Comisiei să colaboreze cu statele membre în ceea ce privește mai 
întâi locuințele pentru programele pentru tineret, completate de servicii de ocupare a 
forței de muncă, sociale și de asistență medicală; subliniază importanța investițiilor 
private și publice în infrastructura socială pentru tineri;

20. ia act cu îngrijorare de înrăutățirea condițiilor pentru mulți tineri vulnerabili care suferă 
deja de precaritate și excluziune socială, cum ar fi tinerii romi, tinerii cu dizabilități și 
tinerii migranți;

°

° °

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

                                               
13 Baptista, I., Marlier, E. et al., Social protection and inclusion policy responses to the COVID-19 crisis - An 
analysis of policies in 35 countries, European Social Policy Network, Bruxelles 2021.
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