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CONTEXT EUROPEAN
Strategia Europa 2020 - document politic
asumat de toate statele membre:
Strategia pentru o creștere economică
inteligentă,
durabilă,
favorabilă incluziunii

EUROPA 2020
Creștere economică inteligentă: stimularea
cunoasterii, a inovării, a educatiei și a
societătii digitale
Crestere durabilă: o productie mai
competitivă, cu o utilizare mai eficientă a
resurselor
Crestere favorabilă incluziunii: cresterea ratei
de ocupare a fortei de muncă, dobândirea
de competente și lupta împotriva sărăciei

INDICATORI SI TINTE
de atins pana in 2020
1. 75% din populatia cu vârste cuprinse între 20-64 de ani
trebuie să fie în activitate
2. 3% din PIB-ul UE trebuie să fie investit în cercetare și
dezvoltare
3. Indeplinirea obiectivelor climatice si energetice
„20/20/20”
4. Ponderea celor care parasesc scoala timpuriu trebuie
să fie sub 10% si cel puțin 40% dintre tineri trebuie să
aibă studii de nivel universitar (sau echivalent)
5. Numarul persoanelor expuse riscului sărăciei trebuie sa
scada cu 20 de milioane

INITIATIVE PILOT
1. Agenda digitală pentru Europa
2. Tineretul în mişcare
3. O Uniune a inovării
4. O politică industrială pentru o crestere
economică ecologică
5. O agendă pentru noi competente si locuri de
muncă
6. Platforma europeană împotriva sărăciei
7. O Europă care își utilizează eficient resursele

INITIATIVE PILOT
Initiativele pilot- prioritati politice, baza alocarii
resurselor in perioada 2014-2020
Pentru prima data, educatia si formarea profesionala
vor fi in centrul atentiei: trei dintre initiative (1,2 si
5) se sprijina esential pe educatie si formare
Tineretul este explicit mentionat ca beneficiar al unei
prioritati politice
Instrumentul realizarii politicilor publice in aceste
domenii: programele europene
Ce ne aduce viitorul: pregatirea noii generatii de
programe 2014-2020 a inceput

DE CE TiM?
-Tinerii reprezinta 1/5 din populatia UE
-Ei au fost cel mai mult afectati de criza:
rata somajului in randul tinerilor a
crescut de la 14.7% in martie 2008 la
20.2% in iulie 2010
-Ei sunt cel mai mult expusi riscului de
angajare in conditii precare: 40% dintre
angajatii sub 25 de ani au contracte
temporare de munca

DE CE TiM?
- 14.4 % din cetatenii intre 18 si 24 de ani nu
si-au finalizat studiile de nivel secundar si,
conform testelor PISA (OECD) 24.1 %
dintre copiii europeni de 15 ani au obtinut
rezultate foarte slabe la citire/ intelegere
-Pentru indeplinirea Strategiei Europa 2020
este nevoie de cat mai multi tineri cu
competente de nivel ridicat si inovativi
….si, la urma urmei, prosperitatea viitoare a
Europei depinde de tineri!

CE ESTE TiM?
TiM este baza politica pentru adoptarea
unui set de masuri de catre Comisia
Europeana –la nivel transnational, dar si
subsecvent, de Statele Membre la nivel
national
Masurile vizeaza urmatoarele domenii:

DOMENIILE VIZATE DE TiM
Modernizarea educatiei si formarii, astfel
incat sa devina mult mai relevante pentru
nevoile reale ale tinerilor si angajatorilor
-actiunile vizeaza scolile, sistemele de
ucenicie si trebuie insotite de o mai buna
recunoastere a abilitatilor dobandite in
context non-formal sau informal
-educatia universitara trebuie sa devina mai
atractiva, astfel incat sa creasca procentul
tinerilor cu calificari de nivel superior

DOMENIILE VIZATE DE TiM
Cresterea sprijinului pentru mobilitatea tinerilor (cu
scop de invatare sau de munca)
-actiunile vizeaza adoptarea unei Recomandari a
Consiliului European privind indepartarea
obstacolelor in calea mobilitatii cu scop de invatare,
finantarea unei noi generatii de programe ale UE
pentru educatie si formare, imbunatatirea portalului
EURES
-site dedicat Youth on the Move cu acces la informatii
asupra oportunitatilor de mobilitate si invatare in UE
-Youth on the move card- va fi creat de Comisie pentru a
facilita mobilitatea
-European skills passport (bazat pe Europass)

Cresterea sprijinului pentru
mobilitatea tinerilor
TiM trebuie sa sprijine obiectivul (idealul??) ca:
“pana in 2020 toti tinerii din UE trebuie sa aiba
posibilitatea sa petreaca o parte a parcursului lor
de invatare in strainatate”(incluzand stagiile de
practica profesionala sau experientele de
voluntariat) si
“pana in 2020 cel putin 20% dintre absolventii de
universitati trebuie sa fi petrecut o perioada de
mobilitate in strainatate, pentru studiu sau
plasament”

DOMENIILE VIZATE DE TiM
Crearea unui nou cadru al UE pentru ocuparea
(angajarea) tinerilor
-actiunile vor viza Recomandari adresate Statelor
membre pentru reformarea pietei muncii si mai mult
sprjin acordat serviciilor publice de ocupare, pentru
a imbunatati prestatiile pentru tineri
-obiectiv (ideal??): in 4 luni de la parasirea scolii, orice
tanar sa fie angajat sau sa-si urmeze studiile mai
departe sau sa beneficieze de un program public de
activare; masura s-ar putea concretiza intr-un fel de
“Garantie pentru tineri” (angajament al statului)

CE ADUCE NOU TiM?
TiM aduce impreuna masuri deja existente la
nivelul UE sau in Statele membre precum si
unele noi, inchegate intr—un pachet cu mai
mare efectivitate pentru a sprijini tinerii
Dintre masurile existente: programele UE
Lifelong Learning si Youth in Action (95%
din fondurile lor vizeaza tinerii, profesorii
si formatorii); se pregateste noua generatie
2014-2020

CE ADUCE NOU TiM?
Masuri noi:
Recomandari ale Consiliului pentru reducerea
ratei de parasire timpurie a scolii, pentru
promovarea si validarea invatarii nonformale si informale, pentru promovarea
mobilitatii tinerilor
Actiuni cheie noi:
-sprijinirea reformei si modernizarii
invatamantului superior-Comunicare a
Comisiei care va stabili o noua agendaimbunatatita- a domeniului

CE ADUCE NOU TiM
Actiuni cheie noi
-introducerea sistemului de benchmarking
pentru performanta in invatamantul
superior si rezultatele invatarii
-noua initiativa “Your first EURES job”pentru
a ajuta tinerii sa-si gaseasca un loc de
munca in oricare dintre tarile EU-27 si sa se
mute in strainatate
-crearea “European Vacancy Monitor”-care sa
arate tinerilor si angajatorilor unde sunt
locuri de munca in UE si ce abilitati sunt
necesare

CE ADUCE NOU TiM?
Actiuni cheie noi
-sprijinirea tinerilor antreprenori prin
noua initiativa “European Progress
Micro-finance Facility”
-utilizarea Fondului Social European in
noua generatie de programe pentru
educatie, formare si tineret, 2014-2020,
pentru a asigura o finantare mult mai
consistenta programelor

CE ADUCE NOU TiM?
• Noutate conceptuala: TiM este prima si
singura strategie la nivelul UE care
acopera atat educatia cat si ocuparea
fortei de munca
• Noutate politica:
TINERETUL, PRIORITATE PE
AGENDA POLITICA A UE

