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COMBATEREA SOMAJULUI IN RANDUL TINERILOR
ABSOLVENTI DIN UNIUNEA EUROPEANA

Avand in vedere criza incadrarii pe piata de munca a tinerilor
din Europa, daca tendintele actuale nu sunt inversate rapid, nivelurile
actuale ale somajului in randul tinerilor risca sa deterioreze
perspectivele de angajare pe termen mai lung ale acestora, cu
implicatii grave asupra cresterii economice si asupra coeziunii sociale
in viitor.
In cadrul mai larg al Strategiei europene pentru cresterea
economica si crearea de locuri de munca, faptul de a-i ajuta pe tineri
sa intre si sa ramana pe piata muncii, precum si sa dobandeasca si
sa-si dezvolte competentele care le vor permite sa acceada la un loc
de munca reprezinta, prin urmare, o prioritate absoluta pentru
Uniunea Europeana.
Pe intreaga durata a crizei financiare, Comisia a colaborat cu
statele membre pentru a combate consecintele economice si sociale
ale somajului ridicat si aflat in crestere continua. O parte din aceste
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eforturi nu vor da roade decat in timp: Europa are nevoie de o
reforma structurala profunda pentru a deveni mai competitiva, iar
acest lucru nu poate fi realizat de pe o zi pe alta.
Asadar, reformele esentiale trebuie sa fie insotite de masuri cu
efecte rapide vizand stimularea cresterii economice si sprijinirea
tinerilor in gasirea unui loc de munca si in dobandirea competentelor
esentiale. Aceste masuri vor spori increderea si le vor demonstra
tinerilor ca ii asteapta un viitor luminos.
Potrivit Eurostat, intre 2007 si 2013, somajul in randul tinerilor a
inregistrat cele mai mari recorduri de-a lungul intregului continent
european, crescand in mod dramatic de la 15.7% la 23.4%. Sefii de
stat si de guverne europeni au lansat in februarie 2013 Initiativa
privind Ocuparea Fortei de Munca in randul Tinerilor (Youth
Employment Initiative - YEI).
Pe langa cele 6 miliarde de euro alocate anul trecut, EU s-a
decis sa mai plateasca inca 2 miliarde de euro pentru a lupta
impotriva somajului cu care se confrunta tinerii europeni. Cea mai
mare parte din acest buget va reveni unor tari precum Grecia, Spania
si Italia, care vor primi 3.4 miliarde de euro din bugetul YEI. Chiar
daca aceasta initiativa va stimula economia, ea va fi fara indoiala si o
sansa acordata tinerilor in cautarea primului loc de munca.
O schema de garantare pentru tineret, inspirata de modelul
Finlandei, va fi adoptata in toate statele UE, in functie de nevoile
fiecaruia. Initiativa se va adresa in special tinerilor care nu si-au putut
gasi un loc de munca de mai mult de patru luni. Pana in prezent,
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Franta este singura tara care si-a dat acordul pentru adoptarea
acestei scheme, motiv pentru care CE ii va aloca 620 de milioane de
euro din programul YEI si din Programul Social European (European
Social Fund (ESF).
Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca acest lucru
trebuie sa se schimbe rapid, ca banii alocati acum un an sa fie
cheltuiti cat mai rapid si cat mai rezonabil cu putinta.
Somajul

a

determinat

foarte

multi

tineri

europeni

sa

indeplineasca un stagiu de internship, favorizand -munca ieftina pe
care numeroase organizatii o incurajeaza. Chiar presedintele PE,
Martin Schulz a adus in discutie, in timpul campaniei electorale,
problema internship-ului neplatit, declarand intr-o postare pe una din
retelele de socializare ca, din punctul sau de vedere, -internship-ul
neplatit este o forma de exploatare moderna.
Peter Matjasic, presedintele European Youth Forum, declara la
inceputul lunii aprilie a acestui an ca riscul ca tinerii de astazi sa cada
prada saraciei este de 30%. Somajul pe termen lung poate slabi lipsa
increderii in sine, poate creste depresia sau poate mari rata suicidului
in randul acestor tineri. Din acest motiv tarile membre sunt aspru
criticate pentru procesul lent in care aleg sa implementeze aceste
scheme de garantare, cauzand o lipsa de transparenta a intregului
proces.
O alta problema intampinata de tineri consta in asa-numitele
contracte de zero ore, care in Marea Britanie stabilesc noi recorduri in
special in industria hoteliera, restaurante, dar si in sectorul
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educational si cel al sanatatii. Aceste contracte leaga tinerii angajati
de slujbele pe care le au, fara nicio obligatie din partea angajatorului,
care sa garanteze un minimum de ore platite. In acest sens, CE
trebuie sa asigure protectia celor care incheie astfel de angajamente.
Victimele sigure ale acestor contracte sunt de regula femeile,
persoanele varstnice si tinerii.

In acest sens, Parlamentul European (PE) a propus in data de
17 iulie 2014,

o finantare mai mare din partea UE, in viitoarele

bugete, pentru programele care creeaza locuri de munca. Mai mult,
europarlamentarii vor masuri mai puternice de combatere a somajului
in randul tinerilor, inclusiv standarde minime pentru ucenicii si salarii
decente.
Europarlamentarii au aratat ca somajul in randul tinerilor a atins
un nivel fara precedent, fiind, in medie de 23 % in UE, cu varfuri de
peste 50 % in unele state membre, in total 5,3 milioane de europeni
sub 25 de ani fiind someri.
In rezolutia din 17 iulie se arata ca implementarea "schemelor
de garantare pentru tineri" lansate anul trecut ar trebui monitorizata
atent de Comisie, dar si ca finantarea UE pentru Initiativa de
combatere a somajului in randul tinerilor, in prezent de sase miliarde
de euro, trebuie sa fie majorata.
Deputatii au aratat ca masurile suplimentare la nivel national pot
include actiuni care sa descurajeze abandonul scolar, sa promoveze
formarea profesionala si uceniciile, precum si strategii complexe
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pentru cei care nu au loc de munca si nu sunt inscrisi intr-un program
educational. Deputatii europeni sustin ca statele membre UE ar trebui
sa utilizeze si Fondul Social European sau ERASMUS+ pentru a
finanta proiecte care sa promoveze uceniciile si sa combata saracia
si excluderea sociala.
Documentul aprobat mentioneaza si ca este important ca tinerii
sa obtina calificari transversale, cum ar fi cunostinte despre
tehnologiile informatiei, capacitatea de leadership, gandire critica si
limbi straine, printre altele, prin studii in strainatate.
Rezolutia arata ca "Statele membre care au in vedere posibila
viitoare structura a economiilor lor ar trebui sa dea prioritate stiintei,
tehnologiei, ingineriei si matematicii in programele educationale,
intrucat aceste profile vor fi foarte cautate pe piata muncii".
Parlamentul european mai cere statelor membre sa se asigure
ca tinerii au acces la locuri de munca de calitate care ofera stabilitate
si siguranta si care corespund standardelor de munca generale si
precizeaza ca guvernele ar trebui sa reduca povara administrativa
pentru liber profesionisti, micro-intreprinderi si intreprinderi mici si
mijlocii, sa introduca politice favorabile de taxare si sa creeze un
climat mai favorabil pentru investitiile private, astfel de masuri putand
duce la aparitia de noi locuri de munca.
Comisia si statele membre sunt incurajate sa sprijine noi tipuri
de economie, mai ales antreprenoriatul social, impartirea unui spatiu
de lucru comun, asigurarea masurilor de sprijin pentru cooperativele
pentru tineret si intreprinderile sociale recent infiintate.
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Rezolutia aprobata joi de eurodeputati incurajeaza statele
membre sa examineze posibilitatea de a extinde garantia pentru
tineret astfel incat sa cuprinda tinerii sub 30 de ani. Propunerea
Comisiei privind o garantie pentru tineret, prezentata in decembrie
2012, a fost adoptata oficial de Consiliul de ministri al UE la 22 aprilie
2013 si aprobata de catre Consiliul European din iunie 2013. Conform
acesteia, se garanteaza ca niciun tanar nu ramane somer sau inactiv
pentru mai mult de patru luni. Conform initiativei privind garantia
pentru tineret, tinerii sub 25 de ani ar trebui sa primeasca o oferta de
buna calitate de munca, de ucenicie, de stagiu sau de continuare a
studiilor in termen de patru luni de la intrarea in somaj sau de la
terminarea studiilor. Toate cele 28 de state membre ale UE si-au
prezentat planurile de punere in aplicare a garantiei pentru tineret si
fac primii pasi catre infiintarea sistemelor de garantie pentru tineret.

Surse bibliografice:
http://www.consilium.europa.eu/policies/epsco/youthemployment?tab=In-a-nutshell&lang=ro;
http://www.consilium.europa.eu/council/councilconfigurations?lang=ro
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102013BP/EN/3-31102013-BP-EN.PDFhttp.
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