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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura 
de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona 
privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost 
sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Investiția în tinerii Europei. 
COM (2016) 940. 
 
 2. Data sesizării: 28.02.2017 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 20.04.2017 
 4. Dezbateri în data: 14.03.2017 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
  - construirea unui viitor mai bun pentru cetățenii europeni înseamnă să investim în 
tineri, oferindu-le noi oportunități și ajutându-i să le valorifice, și să creăm tinerilor condițiile 
pentru a beneficia de cel mai bun start în viață, prin investiții în cunoaștere, competențe și 
experiență, ajutându-i să își găsească un prim loc de muncă sau să se formeze pentru a-l obține 
și oferindu-le posibilitatea de a-și face auzită vocea. 
 - șomajul în rândul tinerilor a scăzut de la un nivel de vârf de 23,9 % în 2013 la 18,5 % 
în 2016. Rata cazurilor de abandon școlar timpuriu din sistemele de educație și formare a 
scăzut de la 17 % în 2002 la 11 % în 2015. În categoria tinerilor de 32-34 de ani, rata de 
absolvire a învățământului terțiar a crescut de la 23,6 % în 2002 la 38,7 % în 2015. Cu toate 
acestea, peste 4 milioane de tineri din UE sunt șomeri, tinerii europeni fiind cei mai afectați de 
criza economică. 

- aproximativ 6,6 milioane de tineri nu sunt nici încadrați profesional și nici nu 
urmează un program educațional sau de formare (NEET). 
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- 11 % din tineri au părăsit timpuriu școala, fără un titlu de calificare, ceea ce le 
limitează șansele de a găsi un loc de muncă. Aproximativ 60 % dintre cei care abandonează 
timpuriu școala sunt șomeri sau inactivi. 

- mulți tineri (57 %) nu privesc cu încredere către viitor și consideră că sunt excluși din 
viața economică, socială și democratică. 
 - în economia bazată pe cunoaștere, este indispensabil un set amplu de aptitudini și 
competențe. Sistemele de învățământ trebuie să pună un accent deosebit pe îmbunătățirea 
rezultatelor prin creșterea eficienței și a calității procesului de predare. Sistemele de 
învățământ profesional și de ucenicie bine dezvoltate s-au dovedit a fi una dintre cele mai 
eficace modalități de a ține sub control șomajul în rândul tinerilor sau de a-l preveni. Învățarea 
la locul de muncă și, în special, stagiile de ucenicie sunt deosebit de eficace în ceea ce privește 
furnizarea de competențe relevante pentru piața forței de muncă. 

- Programul Erasmus+ oferă sprijin unor categorii diverse de tineri, inclusiv studenți, 
cursanți și ucenici din învățământul profesional și tehnic, voluntari și participanți la schimburi 
de tineri. În perioada 2014-2020, Erasmus+ dispune de un buget total de 14,8 miliarde EUR. 
Se preconizează că acesta va oferi sprijin unui număr de peste 4 milioane de tineri. 

- Comisia subliniază necesitatea înregistrării de progrese pe următoarele trei linii de 
acțiune: prioritate în acordarea investițiilor în capitalul uman, care implică îmbunătățirea 
capacității de inserție profesională a tinerilor și investirea în competențele și educația acestora; 
o mai bună accesibilitate a programelor naționale Garanției pentru tineret și o mai bună 
conectare cu tinerii care nu sunt încadrați în muncă, nu urmează niciun program educațional 
sau de formare și nu sunt înregistrați la serviciile publice de ocupare a forței de muncă; 
alocarea mai multor resurse pentru punerea în aplicare a Inițiativei „Locuri de muncă pentru 
tineri”. 

- în 2017, Comisia va prezenta măsuri specifice pentru a moderniza învățământul școlar 
și cel superior, inclusiv actualizarea agendei de modernizare a învățământului superior, o 
inițiativă specifică privind monitorizarea absolvenților, o agendă pentru sprijinirea dezvoltării 
școlilor și a perfecționării profesorilor și o revizuire a Recomandării privind competențele-
cheie pentru învățarea de-a lungul vieții, precum și alte măsuri de însoțire pentru a sprijini 
transformarea digitală în educație și îmbunătățirea accesului la învățarea și competențele 
digitale.  

- tot în 2017, Comisia va propune un cadru de calitate pentru stagii de ucenicie, în care 
va prezenta principiile-cheie ale conceperii și furnizării de programe de ucenicie la toate 
nivelurile și va fi lansat un serviciu de asistență care să vină în întâmpinarea cererii de stagii 
de ucenicie. Comisia are în vedere crearea unei noi componente de mobilitate în cadrul 
programului Erasmus+, denumită „ErasmusPro”, dedicată ucenicilor, de lungă durată (6-12 
luni), prin care să se sprijine stagiile în străinătate. Comisia a propus să se dea un nou impuls 
mobilității în scop educațional printr-o creștere semnificativă, cu 200 milioane EUR, a 
bugetului pentru Erasmus+ până în 2020. 

- Comisia se pregătește să instituie Corpul european de solidaritate, care va pune în 
legătură tineri entuziaști și hotărâți care lucrează la un proiect comun de solidaritate și va 
răspunde nevoilor comunităților vulnerabile și ale structurilor publice naționale și locale în 
diverse domenii, cum ar fi furnizarea de alimente și adăpost persoanelor aflate în nevoie, 
curățarea pădurilor, sprijinirea regiunilor afectate de dezastre sau facilitarea integrării 
refugiaților. 

- pentru a consolida participarea civică a tinerilor, Comisia va pregăti revizuirea 
Strategiei UE pentru tineret pentru perioada de după 2018. Totodată, Comisia va sprijini 
mobilitatea multimodală pentru tinerii implicați într-un proiect educațional. 
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În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se consideră că 
preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România, deoarece  aceasta 
cuprinde acțiuni concrete ale UE menite să ajute tinerii să obțină locuri de muncă și să 
valorifice oportunitățile de educație și de formare pe care le merită. 
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