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Proiect de opinie
asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul
Regiunilor - „Împreună pentru tinerii Europei - apel la
acţiune pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor”

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în data de
01.07.2013,

cu

examinarea

fondului

comunicării

Comisiei

către

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor -

„Împreună pentru tinerii europei apel la acţiune

pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor” – COM (2013) 447.
Termenul pentru exprimarea opiniei este 20.09.2013.
Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în
şedinţa comisiei din data de 19 septembrie 2013.
Guvernul nu are obiecţii faţă de comunicarea Comisiei.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la
apariţia acestui document. Comisia Europeană a propus o serie de măsuri
practice şi fezabile, care ar putea avea un impact imediat, cele mai
recente fiind pachetul de măsuri privind încadrarea în muncă a tinerilor,
din decembrie 2012 şi propunerile privind iniţiativa „Locuri de muncă
pentru tineri”, din martie 2013, dotată cu un buget de 6 miliarde EUR.
Având în vedere faptul că o parte a măsurilor au fost deja adoptate la
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nivel european, iar de o parte a acestora depinde finalizarea pachetului
legislativ

aferent

viitorului

cadru

financiar

multianual

post-2013,

comunicarea prezintă măsurile urgente necesare pentru a-i ajuta pe tineri
să se reîntoarcă în câmpul muncii, să revină la studii sau să urmeze
cursuri de formare. Aceste măsuri se referă la:
-

punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret;

-

investirea în tineri prin intermediul Fondului social european;

-

accelerarea punerii în practică a iniţiativei „Locuri de muncă pentru
tineri”;

-

sprijinirea

mobilităţii

forţei

de

muncă

în

interiorul

UE

prin

intermediul EURES;
-

adoptarea de măsuri pentru a facilita tranziţia de la şcoală la viaţa
activă prin stimularea ofertei de ucenicii şi de stagii de înaltă calitate
şi prin găsirea de soluţii pentru deficitele în materie de competenţe;

-

accelerarea reformelor în vederea realizării unei adevărate pieţe
europene a muncii pe termen lung;

-

adoptarea de măsuri vizând sprijinirea creării de locuri de muncă în
viitorul imediat, în special de către IMM-uri, precum şi încurajarea
angajării tinerilor.
Comisia Europeană invită instituţiile europene, statele membre,

partenerii sociali şi societatea civilă să lucreze în parteneriat pentru a pune
în aplicare măsurile menţionate; de asemenea, Comisia invită Consiliul
European să acorde acestor măsuri un sprijin politic ferm.
Pentru ţara noastră se face următoarea precizare: „România pentru a se combate şomajul în rândul tinerilor trebuie să se pună în
aplicare Planul naţional pentru încadrarea în muncă a tinerilor, prin
Garanţia pentru tineret. Mai sunt considerate necesare: accelerarea
reformelor în domeniul învăţământului şi al formării profesionale, în
special cele tehnice; corelarea pieţei muncii (a cerinţelor pieţei) cu
învăţământul liceal şi universitar; îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii
a persoanelor defavorizate; punerea în aplicare a unei strategii naţionale
cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a şcolii şi la realizarea unei
educaţii de calitate.
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie
favorabil, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene a Camerei
Deputaţilor şi, spre informare, Biroului Permanent şi Direcţiei de drept
comunitar.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Consilier parlamentar Decebal Stănescu
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