Rezumat pentru cetăţeni
Iniţiativa „Oportunităţi pentru tineret”
DESPRE CE ESTE VORBA?



În ciuda tuturor eforturilor depuse de UE şi de statele sale membre, perspectivele de angajare
pentru tineri nu sunt prea încurajatoare. Unul din cinci tineri cu vârsta sub 25 de ani nu
reuşeşte să-şi găsească un loc de muncă, iar 7,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse între
15 şi 24 de ani nici nu lucrează, nici nu urmează studii sau cursuri de formare.



De aceea, Comisia Europeană propune iniţiativa „Oportunităţi pentru tineret”, în parteneriat
cu statele membre.

CARE ESTE PRINCIPALUL OBIECTIV AL ACESTEI INIŢIATIVE?


Să-i ajute pe tinerii şomeri care au renunţat la studii/ formare înainte de a obţine o diplomă de
bacalaureat să revină pe băncile şcolii sau să urmeze cursuri de formare vocaţională, pentru a
obţine competenţele necesare şi a-şi găsi un loc de muncă.



Să le ofere o primă experienţă profesională absolvenţilor de universitate care nu se pot integra
pe piaţa muncii.

DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE?


UE poate sprijini financiar şi politic autorităţile naţionale, astfel încât acestea să le poată
furniza locuri de muncă şi oportunităţi tinerilor aflaţi în impas.

CE S-AR SCHIMBA?


Un parteneriat între Comisie, autorităţile naţionale, partenerii sociali şi societatea civilă, cu
fonduri europene mai bine direcţionate, poate ajuta tinerii să obţină locuri de muncă.



Cel puţin 5 000 de tineri vor beneficia de iniţiativa „Primul tău loc de muncă EURES”, care îi
va ajuta să găsească un loc de muncă în altă ţară din UE.



Statele membre vor institui sisteme prin care să garanteze că, în termen de patru luni de la
terminarea şcolii, tinerii lucrează sau urmează alte cursuri.



Comisia va stabili un cadru pentru stagii de înaltă calitate, care le va permite tinerilor să
descopere ce oportunităţi au în Europa, cum le pot valorifica şi ce avantaje pot avea stagiarii.

