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 1. Numele și numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și 
Protocolului nr. 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), Comisia pentru învățământ a fost sesizată cu Comunicarea comună către 
Parlamentul European și Consiliu - Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe 
a UE pentru perioada 2022 – 2027 Promovarea participării și a capacitării semnificative a 
tinerilor în acțiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate și pace 
(JOIN(2022)53). 
 2. Data sesizării: 25.10.2022 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 22.11.2022 
 4. Dezbateri în data: 02.11.2022 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au constatat următoarele:  
- tinerii se confruntă cu lipsa accesului la educație (aproximativ 264 de milioane de copii și 
tineri nu sunt școlarizați), la locuri de muncă decente, la asistență medicală și protecție 
socială și, în multe țări, cu restrângerea spațiilor democratice și civice. 
- Planul de acțiune pentru tineret oferă un cadru de politică pentru un parteneriat strategic cu 
tinerii în cadrul acțiunii externe a UE și vizează promovarea implicării tinerilor în sprijinirea 
capacității acestora și valorificarea dividendului demografic, în scopul construirii unor 
societăți mai reziliente și mai favorabile incluziunii (ca rezultat al Anului European al 
Tineretului - 2022). Planul are un caracter global, a fost elaborat în urma unor ample 
consultări cu peste 220 de părți interesate la nivel mondial, în special organizații de tineret și 
organizații pentru drepturile copiilor, și va fi implementat prin abordări specifice adaptate 
nevoilor și circumstanțelor tinerilor din anumite regiuni. Acesta urmărește să sporească 
disponibilitatea și calitatea datelor despre tineret, axându-se pe tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 29 de ani. De asemenea, identifică prioritățile și principalele obiective pentru cei 
trei piloni - implicare, capacitare și conectare, care reflectă cele trei domenii principale de 
acțiune ale Strategiei UE pentru tineret.  
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- în acest sens, UE se va ghida după patru principii în crearea unui parteneriat strategic cu 
tinerii: o abordare bazată pe drepturile omului și egalitatea de gen; o abordare participativă 
pentru facilitarea schimbării transformatoare; incluziunea tinerilor; elaborarea politicilor 
bazată pe date concrete și asumarea răspunderii. UE va asigura implicarea instituțională a 
tinerilor prin: o platformă a UE pentru dialogul periodic cu organizațiile de tineret; 
Comitetul de reflecție al tinerilor pentru parteneriate internaționale; consultări obligatorii ale 
organizațiilor de tineret în cadrul procesului de programare al IVCDCI – Europa globală; foi 
de parcurs ale UE specifice fiecărei țări pentru cooperarea cu organizațiile societății civile; 
structuri consultative pentru tineret; consolidarea capacității instituționale și a expertizei 
personalului UE. Implicarea tinerilor la nivel regional și multilateral se va realiza prin 
inițiative precum inițiativa Tinere voci mediteraneene (domeniul afacerilor publice); 
programul EU4Youth, rețeaua de tineri ambasadori europeni din Balcanii de Vest și 
Parteneriatul estic și ambasadorii bunăvoinței din vecinătatea sudică, strategiile 
macroregionale ale UE și programele Interreg. 
- prea mulți copii și tineri sunt în continuare privați de accesul echitabil la educație gratuită 
și de calitate. Discriminarea pe diferite criterii, conflictele, urgențele umanitare, violența, 
sărăcia, lipsa cadrelor didactice și a școlilor sunt principalii factori care duc la părăsirea 
timpurie a școlii de către milioane de copii. Pandemia de COVID-19 a agravat deficiențele 
grave și fragilitatea sistemelor de educație, inclusiv decalajul digital. Scopul UE este de a 
investi în educație cel puțin 10% din finanțarea totală din cadrul programului Europa 
globală pentru Africa Subsahariană, America Latină și zona Caraibilor, Asia și Pacific, 
inclusiv prin intermediul investițiilor Global Gateway. UE alocă 10% din fondurile destinate 
asistenței umanitare pentru educația în situații de urgență și de criză prelungită. 
- UE urmărește: să sprijine reformele în domeniul educației bazate pe date concrete în țările 
partenere; să elimine munca copiilor prin legislație, măsuri de remediere și prevenire; să 
asigure accesul la educație sigură și de calitate în timpul crizelor umanitare; să investească 
în profesori pentru a îmbunătăți rezultatele învățării și dezvoltarea socio-emoțională a 
copiilor și a tinerilor; să promoveze dezvoltarea competențelor de viață și profesionale 
adaptate secolului XXI, inclusiv în materie de educație civică, schimbări climatice, mediu, 
educație în domeniul mass-mediei și competențe culturale; să investească într-o educație 
digitală de înaltă calitate și favorabilă incluziunii pentru a se asigura că tinerii și cadrele 
didactice au competențe digitale de bază și posibilitatea de a dobândi competențe digitale 
specializate, inclusiv îmbunătățirea accesului la internet la prețuri accesibile, stabil și de 
mare viteză; să promoveze capacitatea de inserție profesională a tinerilor, prin sprijinirea 
eforturilor țărilor partenere de a îmbunătăți educația și formarea profesională (EFP) și de a 
alinia mai bine sistemele de învățământ la oportunitățile de pe piața muncii; să promoveze 
învățarea intergenerațională între angajații mai în vârstă și cei mai tineri; să sprijine 
Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor, ajutând țările terțe 
să elaboreze planuri de acțiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor. Pentru a 
atinge aceste obiective, UE va sprijini în continuare transformarea educației prin: lansarea 
noului program regional pentru profesori în Africa; coordonarea sprijinului pentru 
inițiativele Parteneriatul global pentru educație și Educația nu poate aștepta; investiții în 
oportunități de învățare formală și non-formală în situații de urgență umanitară; contribuția 
la reabilitarea școlilor deteriorate din Ucraina și facilitarea accesului copiilor și al tinerilor 
refugiați la educație. 
- UE va sprijini în continuare ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul în rândul tinerilor 
prin  proiecte de consolidare a capacităților Erasmus+, pentru a facilita accesul la educație și 
formare profesională și capacitatea de adaptare a acestui tip de educație în țările vizate de 
extindere și de politica de vecinătate; sprijinirea autorităților naționale din Orientul Mijlociu 
și Africa de Nord în vederea reintegrării în sistemele de educație și pe piața forței de muncă 
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a tinerilor; activitatea Fundației Europene de Formare, care sprijină țările partenere în 
vederea consolidării capitalului uman și a îmbunătățirii calității sistemelor EFP; Alianța 
europeană pentru ucenicii, pentru a îmbunătăți calitatea uceniciilor, și programul Erasmus 
pentru tineri antreprenori, care oferă schimburi de experiență antreprenorială inter pares în 
țările vizate de extindere. UE va lansa Fondul de capacitare a tinerilor, o nouă inițiativă-
pilot care va sprijini organizațiile de tineret de la nivel local și inițiativele conduse de tineri, 
pentru a promova contribuția tinerilor la ODD în comunitățile lor.   
- pentru sporirea oportunităților de mobilitate în domeniul educației, formării și ocupării 
forței de muncă UE urmărește: să promoveze mobilitatea în scopul învățării favorabilă 
incluziunii și să sporească oportunitățile de învățare; să încurajeze schimburile pentru 
dezvoltarea profesională și personală a tinerilor. UE va sprijini mobilitatea tinerilor prin: 
Programul de mobilitate universitară intra-africană, inițiativa privind armonizarea sistemelor 
de asigurare a calității și de acreditare în învățământul superior din Africa și Cadrul 
continental african al calificărilor, Programul Erasmus+ și acțiunile Marie Skłodowska-
Curie (dezvoltarea profesională și personală a studenților, a personalului și a cercetătorilor); 
Programul SHARE UE-ASEAN (armonizarea învățământului superior și a burselor); 
programul de schimb școlar „Superșcoli” din Balcanii de Vest (reconcilierea și dialogul 
intercultural între școli, elevi și comunități); inițiativa „Study in Europe” (informații despre 
oportunitățile de studiu, cercetare și burse în UE). 

La punctul ”3.1.3. - Un mediu favorabil participării civice și politice a tinerilor”, 
membrii Comisiei consideră că nu sunt necesare detalieri suplimentare/specifice și propun 
reformularea textului astfel: ”să sporească protecția tinerilor activiști și apărători ai 
drepturilor omului și să combată discursurile rasiste, de incitare la ură și dezinformarea 
online, apărând în același timp libertatea de exprimare.” La punctul ”3.2.1. - Transformarea 
educației”, în ceea ce privește acțiunea UE, din aceleași considerente, membrii Comisiei 
propun reformularea textului astfel: ”să sprijine o educație sexuală cuprinzătoare pentru toți 
tinerii”.  

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 

Comisiei pentru învățământ au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
prezentului Proiect de opinie favorabil Comunicării, cu observații. 

 
  

   PREȘEDINTE                   SECRETAR 
            Natalia-Elena INTOTERO                            Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 
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