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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
Bucureşti, 6 decembrie 2022

Nr. 4c-9/928 
 
 
 

Către 
 Comisia pentru afaceri europene 
 Domnului preşedinte Ştefan Muşoiu 
 
 

 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra Comunicării Comune către Parlamentul 

European şi Consiliu - Planul de acţiune pentru tineret în cadrul acţiunii 

externe a UE pentru perioada 2022 – 2027; Promovarea participării şi a 

capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru 

dezvoltare durabilă, egalitate şi pace – JOIN (2022) 53, document 

transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
Bucureşti, 6 decembrie 2022

Nr. 4c-9/928 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Comunicării Comune către Parlamentul European şi 
Consiliu - Planul de acţiune pentru tineret în cadrul acţiunii 

externe a UE pentru perioada 2022 – 2027; Promovarea 
participării şi a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea 

externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate şi pace  
– JOIN (2022) 53 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea 
Comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune pentru 
tineret în cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027; 
Promovarea participării şi a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea 
externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate şi pace  
– JOIN (2022) 53, transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat Comunicarea mai sus menţionată şi 
documentele conexe în şedinţa din data de 6 decembrie 2022. Astfel, a 
fost prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 
Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor și Nota întocmită de către 
Ministerul Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este 
nelegislativ. De asemenea, au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că planul de acțiune pentru 
tineret este un angajament politic față de tinerii din întreaga lume și o 
foaie de parcurs operațională menită să contribuie la construirea unor 
societăți democratice, egalitare, durabile și pașnice, pentru generațiile 
prezente și viitoare.  
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Acest plan al UE recunoaște rolul esențial al tinerilor în abordarea 
provocărilor globale complexe și stabilește cadrul pentru un parteneriat 
extern puternic. 

Planul de acțiune pentru tineret se alătură inițiativelor prevăzute în 
Pilonul european al drepturilor sociale, pe implementarea Planului de 
acțiune al UE pentru egalitatea de gen (GAP) III, punând accentul pe 
capacitarea fetelor și a femeilor tinere. 

Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE se 
bazează pe 3 piloni de acțiune (mobilizarea, capacitarea și conectarea), 
care vor contribui la conturarea parteneriatului UE cu tinerii. Vor fi 
consolidate inițiativele în curs și vor fi lansate noi inițiative-cheie pentru 
tinerii din întreaga lume, precum: 
 Inițiativa „Tineretul și femeile în democrație” va sprijini 

organizațiile locale și tinerii activiști care promovează reformele 
democratice, combaterea corupției, educația civilă sau care își 
desfășoară activitatea ca observatori ai alegerilor cetățenești, 
promovarea dreptului de vot, a libertății de asociere și de întrunire. 

 Fondul de capacitare a tinerilor, o nouă inițiativă-pilot, va oferi 
sprijin financiar inițiativelor conduse de tineri în țările partenere, 
punând accentul pe aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la 
nivel local, în special pe cele legate de mediu și de schimbările 
climatice sau de incluziunea tinerilor vulnerabili și marginalizați. 

 Academia de tineret Africa-Europa va concentra un sprijin financiar 
către învățarea formală/informală și schimburi de experiență pentru 
tinerii care doresc să își îmbunătățească competențele de conducere și 
să creeze rețele de factori de schimbare în Africa. 

 
Acțiunea UE urmărește să promoveze dialogul politic cu țările 

partenere și includerea tinerilor în dialogurile politice și în materie de 
politici cu autoritățile naționale, în procesul decizional. Prin sprijinirea 
angajamentului civic, voluntariatului și asumarea rolului de lider în rândul 
tinerilor se vor consolida capacitățile naționale de a lucra împreună și de a 
sprijini cadrele de politică naționale în domeniul tineretului, ținând seama 
de principiul justiției și al dialogului între generații.  

 
Parteneriatul strategic al UE cu tinerii în cadrul acțiunii externe se va 

ghida după 4 principii: 
 abordare bazată pe drepturile omului și egalitatea de gen - în 

conformitate cu politica relevantă a UE: GAP III, Strategia privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, Planul de acțiune al UE de 
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combatere a rasismului, Strategia privind drepturile persoanelor cu 
handicap;  

 abordare participativă pentru facilitarea schimbării 
transformatoare - prin implicare la nivel național, regional și global 
pe parcursul întregului ciclu de politici și programe externe ale UE; 

 incluziunea tinerilor - prin integrarea perspectivelor și a nevoilor 
acestora în procesele de programare și elaborare a politicilor, în 
dialogurile politice în toate domeniile; 

 elaborarea politicilor bazată pe date concrete și asumarea 
răspunderii - prin monitorizarea cadrul UE privind politicile de tineret 
și evaluarea acțiunii externe, prin adoptarea unor indicatori specifici 
pentru tineret, prin promovarea colectării de date și a cercetării 
orientate spre și conduse de tineri.   

 
Uniunea Europeană va promova o abordare de tip „Echipa Europa” 

pentru punerea în aplicare a planului de acțiune pentru tineret, la nivel 
național, regional și multilateral prin mai multe instrumente, precum 
activități de învățare reciprocă, instrumente de planificare a activităților 
naționale viitoare, dialog UE cu tinerii, platforma dedicată Strategiei UE 
pentru tineret.  

Coordonatorul UE pentru tineret este punctul de contact al Comisiei 
Europene pentru tineri. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian SOLOMON    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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