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PROIECT DE AVIZ  

  

Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură  

  

Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

 

 

 

_____________ 

 

Raportor: dl Csaba BORBOLY (RO-PPE) 

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul document va fi dezbătut în şedinţa Comisiei pentru politică socială, educaţie, ocuparea 

forței de muncă, cercetare și cultură, care va avea loc la 19 noiembrie 2015, între orele 11:00-

16:00. Având în vedere timpul necesar traducerii, amendamentele trebuie depuse până la 6 noiembrie 

2015, ora 15:00 (ora Bruxelles-ului), cu ajutorul instrumentului online de depunere a 

amendamentelor (disponibil pe Portalul membrilor: http://cor.europa.eu/members). Ghidul 

utilizatorului se găsește la adresa http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx. 
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http://cor.europa.eu/members
http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx
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Document de referinţă 

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor - 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) 429 final 
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Proiect de aviz al Comisiei pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură – Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

I. RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 
1. salută faptul că Comisia a recunoscut importanța consolidării, în domeniul tineretului, a 

elaborării de politici bazate pe date și fapte concrete, și a coordonării cât mai eficiente a 

resurselor și eforturilor la nivel european și național pentru îndeplinirea obiectivelor politicii 

pentru tineret; 

 

2. vede ca deosebit de important faptul că în cadrul cooperării în domeniul tineretului în perioada 

2010-2018, Comisia consideră necesar să se răspundă cât mai repede posibil, prin ajustarea 

adecvată a politicilor la noile provocări, cum ar fi integrarea tinerilor refugiați sau propagarea 

extremismului în rândul tinerilor; 

 

3. subliniază că și în viitor, setul de obiective al politicii pentru tineret trebuie să se axeze pe 

asigurarea egalității de șanse, promovarea integrării sociale și consolidarea competitivității 

tinerilor pe piața forței de muncă; 

 

4. își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la faptul că Comisia nu menționează rolul autorităților 

locale și regionale în contextul politicii pentru tineret, în ciuda faptului că, în mod evident, în 

majoritatea statelor membre, politica în domeniul tineretului intră în sfera de competență a 

autorităților locale și regionale, chiar dacă, după caz, în măsură diferită; 

 

5. recomandă armonizarea definițiilor utilizate în diferite domenii de politică, deoarece, de 

exemplu, din perspectiva politicii agricole comune, fermierii de 40 de ani aparțin categoriei 

fermierilor tineri; în alte domenii s-a stabilit o limită de vârstă de 25 sau 30 de ani, în timp ce în 

activitățile științifice, limita de vârstă este de 35 de ani; este clar că în acest domeniu mai sunt 

multe de făcut până când politicile vor produce efectele urmărite şi impactul instrumentelor 

utilizate va putea fi evaluat; 

 

6. invită Comisia să examineze dacă este posibil ca pe baza datelor disponibile în prezent să 

efectueze analize în domeniul tineretului la nivel subnațional, cel puțin la nivelul NUTS 2, și, în 

măsura în care acestea sunt deja disponibile, să ia măsurile necesare pentru a efectua analize 

teritoriale suficient de aprofundate. Dacă, în prezent, colectarea datelor este nesatisfăcătoare, să 

examineze modalitățile de îmbunătățire a colectării și prelucrării indicatorilor politici la nivel 

local și regional; 

 

7. după consultarea părților interesate, consideră că Erasmus + și Garanția pentru tineret sunt, într-

adevăr, instrumente esențiale pentru realizarea obiectivelor de politică, însă problemele sunt 

mult mai complexe, iar acțiunile Uniunii în domeniul tineretului depășesc cele două instrumente 

de succes amintite; de aceea, atragem atenția asupra faptului că trebuie să fie accesibile într-o 

formă corespunzătoare celelalte informații referitoare la rezultatele obținute în domeniul 

politicii pentru tineret; 
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8. constată cu îngrijorare diminuarea activității politice în rândul tinerilor și, în general, atitudinea 

sceptică sau respingerea oportunităților de participare de către mulți tineri; 

 

9. recomandă Comisiei să analizeze bunele practici din statele membre și din regiuni în ceea ce 

privește reducerea limitei de vârstă pentru dreptul de vot, ținând seama de impactul direct sau 

indirect al acestei măsuri asupra disponibilității tinerilor de a-și asuma un rol politic și de a 

participa, și să împărtășească rezultatele analizei statelor membre și regiunilor; 

 

10. consideră deosebit de important rolul organizațiilor de tineret, în special al celor care 

funcționează într-un cadru formal, întrucât acestea contribuie în mare măsură la dezvoltarea 

competențelor participative ale tinerilor și la îmbunătățirea calității proceselor de luare a 

deciziilor; prin urmare, consideră că este necesar să se examineze posibilitatea de a garanta 

acestor organizații un sprijin adecvat care să le permită să exploateze potențialul sinergiilor 

posibile la nivel regional și european; 

 

11. este de părere că fluxurile migratorii din diferite regiuni europene sunt defavorabile pentru tineri 

și, prin urmare, trebuie să se ia în considerare posibilitatea de a stabili parteneriate 

corespunzătoare între regiunile de origine și regiunile-gazdă, pentru o mai bună gestionare a 

dificultăților de integrare;Comitetul insistă asupra necesităţii de a adopta, în cadrul acestor 

parteneriate interregionale și prin diferite inițiative ale UE, măsurile necesare pentru a facilita 

întoarcerea în regiunile de origine; 

 

12. sugerează să se elaboreze un pachet de bază, pe care fiecare stat membru să-l poată garanta 

tinerilor, în special cu privire la accesul la internet în bandă largă, dobândirea în cadrul 

sistemului de învățământ public a unei a doua limbi străine cel puțin la nivelul B2, orientarea 

profesională și îndrumarea continuă, angajamentul adecvat în domeniul voluntariatului, 

promovarea dreptului de a obține un prim loc de muncă, formele de finanțare flexibile și 

accesibile necesare pentru a efectua studii care să ofere posibilități de carieră; 

 

13. în opinia sa, în cadrul punerii în aplicare a diferitelor politici, în special a Fondului social 

european, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european de 

dezvoltare regională, politica pentru tineret ar trebui să fie inclusă deja în perioada actuală de 

programare printre obiectivele orizontale, ținând seama de diferitele caracteristici ale fiecărei 

regiuni, nu numai de diferențele între statele membre; 

 

14. subliniază nevoia de a identifica provocările în domeniul politicii pentru tineret, cum ar fi 

egalitatea de șanse pentru tinerii care trăiesc în localități mici din zonele rurale sau periferice 

care se confruntă cu provocări demografice, promovarea inițiativelor în domeniul formării 

profesionale adaptate la particularitățile regionale și la competențele specifice, precum și 

schimbul de bune practici în domeniu; 

 

15. în opinia sa, este necesar ca în cadrul politicii pentru tineret să se acorde în continuare atenție 

specială chestiunilor politice, cum ar fi discriminarea sau excluziunea tinerilor care aparțin 

minorităților etnice și formularea măsurilor ce trebuie luate în acest sens; 
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16. invită Comisia și statele membre să verifice dacă tinerii sunt informați în mod corespunzător cu 

privire la dreptul muncii, legislația în materie de protecție a muncii și de voluntariat și dacă, 

după caz, beneficiază de protecție, în special atunci când desfășoară o activitate profesională sau 

voluntară într-un alt stat membru decât cel al reședinței obișnuite; 

 

17. subliniază că protecția tinerilor voluntari sau activi pe piața forței de muncă trebuie tratată cu 

foarte mare prudență și invită regiunile să analizeze care sunt posibilitățile de cooperare în 

domeniul învățării reciproce și schimbului de bune practici; 

 

18. consideră oportun să se analizeze impactul asupra tinerilor al noilor valori sociale și comunitare, 

cum ar fi sensibilizarea față de problemele de mediu, implicarea în viața comunității, sprijinirea 

persoanelor defavorizate, aprecierea modului de viață tradițional și ecologic, și cum poate fi 

sporită influența acestor valori asupra viziunii asupra lumii a tinerei generații; 

 

19. consideră că măsurile adoptate în mod izolat de unele state membre în ceea ce privește politica 

pentru tineret nu sunt întotdeauna suficiente, iar coordonarea acestora este adesea aleatorie; în 

acest context, sprijină concluzia potrivit căreia este nevoie de un angajament mai puternic și mai 

multe măsuri la nivel european în domeniul tineretului pentru o mai bună coordonare, 

armonizare corespunzătoare și valorificarea oportunităților de sinergii, ținând seama mai ales de 

faptul că generația tânără este mai deschisă către mobilitate și migrație, și subliniind că în cadrul 

politicii reînnoite trebui precizat în mod clar rolul important al autorităților locale și regionale; 

 

20. subliniază importanța dialogului structurat și își exprimă sprijinul pentru noile măsuri prevăzute 

de Comisie în acest domeniu în ce privește sporirea posibilităților de participare a tinerilor, în 

general, și a organizațiilor care îi reprezintă; 

 

21. consideră că este important să se sprijine posibilitățile de interacțiune între tinerii provenind din 

medii sociale diferite (cultura, originea etnică, nivelul veniturilor etc.) și să se examineze 

inițiativele în acest sens și, pe această bază, schimbul de bune practici între regiuni; 

 

22. recomandă autorităților locale și regionale europene să elaboreze, ținând seama de politica 

pentru tineret a UE și a statelor membre, strategii locale și regionale care să vizeze problemele 

și șansele specifice ale tinerilor și să încerce, prin elaborarea unor astfel de planuri, consolidarea 

posibilităților de învățare reciprocă, asigurându-se, în același timp, participarea într-o măsură cât 

mai mare a grupului-țintă, respectiv a tinerilor, la elaborarea unor astfel de planuri și strategii, 

precum și la monitorizarea punerii lor în aplicare. 

 

Bruxelles, 26 octombrie 2015 
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