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Tineri și șomeri în Europa: obstacole în calea Garanției pentru tineret a UE  

Într-un raport publicat astăzi, Curtea de Conturi Europeană identifică trei riscuri pentru implementarea cu succes a 
„Garanției pentru tineret”, o inițiativă a Uniunii Europene care beneficiază de un sprijin financiar din partea UE în 
valoare de 12,7 miliarde de euro. Aceste riscuri sunt: adecvarea finanțării totale, definiția ofertei „de calitate” și 
modul în care Comisia monitorizează și raportează cu privire la rezultatele inițiativei. 

„Șomajul în rândul tinerilor reprezintă o provocare majoră cu care se confruntă în prezent cele mai multe țări din 
Uniunea Europeană. Ca reacție la această provocare, UE a decis crearea unui instrument important numit „Garanția 
pentru tineret”, al cărui obiectiv este de a ajuta aproximativ 7,5 milioane de tineri europeni care nu au un loc de 
muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare să găsească o soluție, 
permițându-le să aducă o contribuție pozitivă în societate ”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții 
responsabilă de acest raport. „Deși implementarea acestei garanții este costisitoare din punct de vedere financiar, 
alternativa ar fi să se continue suportarea unor enorme costuri socioeconomice generate de alocațiile de șomaj, de 
pierderile de venituri și de impozitele nepercepute, costuri care, potrivit estimărilor Agenției Eurofound a UE, se ridică 
la 153 de miliarde de euro pe an – ceea ce înseamnă peste 1 % din PIB-ul UE. Nu se poate însă considera că Garanția 
pentru tineret va reprezenta un succes sigur în viitor atât timp cât nu există răspunsuri la întrebări importante. Curtea 
de Conturi Europeană a identificat ca eventuale riscuri adecvarea finanțării garanției, calitatea ofertei pe care 
garanția o propune tinerilor șomeri și modul în care Comisia monitorizează și raportează cu privire la rezultatele 
inițiativei. Abordarea la timp a acestor riscuri este esențială pentru eficacitatea Garanției pentru tineret.” 

Curtea de Conturi Europeană concluzionează că statele membre au primit din partea Comisiei un sprijin prompt și adecvat la 
înființarea garanțiilor pentru tineret. Curtea remarcă însă și că serviciile Comisiei nu au realizat o evaluare a impactului în care să 
se precizeze costurile și beneficiile scontate, în pofida faptului că aceasta reprezintă o procedură standard în cazul tuturor 
inițiativelor majore ale Comisiei. Prin urmare, nu există nicio informație cu privire la costul global potențial al implementării 
sistemului pe teritoriul UE și, în consecință, există riscul ca finanțarea totală să nu fie adecvată. Alături de lipsa unei definiții clare 
a ofertei de muncă de calitate, acesta reprezintă un risc major ca inițiativa să fie implementată în mod ineficace și inconsecvent 
pe teritoriul UE.  

Garanția pentru tineret a fost creată în iunie 2013 ca reacție la înrăutățirea situației tinerilor aflați în șomaj, situație exacerbată 
de criza economică și financiară. Pe piața muncii, mai mult de unul din cinci europeni cu vârsta sub 24 de ani se află în șomaj, iar 
în anumite state membre rata șomajului atinge jumătate din totalitatea populației tinere de pe piața muncii. În perioada 2014-
2020, garanția va fi parțial finanțată cu suma totală de 12,7 miliarde de euro de la bugetul UE, prin intermediul Fondului social 
european și al unei Inițiative privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Va fi însă necesară furnizarea de fonduri 
suplimentare din partea statelor membre, pentru a se finanța nu numai măsurile direcționate către cei afectați de șomaj, ci și 
măsurile privind reforme structurale fundamentale în domenii precum sistemele de formare, de căutare a unui loc de muncă și 
de învățământ, pentru a ameliora tranziția între școală și locul de muncă și capacitatea de inserție profesională a tinerilor. Nu se 
cunoaște încă în mod exact cuantumul finanțării naționale disponibile pentru garanție: nouă state membre nu au furnizat nicio 
informație Comisiei, în timp ce restul au furnizat informații al căror nivel de detaliu diferă. 

Cele mai recente estimări puse la dispoziție de Comisie indică o alocare globală (resurse UE și resurse naționale) de 16,7 miliarde 
de euro pentru finanțarea garanției în perioada 2014-2020. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, costul implementării 
garanției ar putea însă atinge 21 de miliarde de euro pe an. 

http://www.eca.europa.eu/�


RO 

 
 
 

 

ECA Press 
Damijan Fišer - Ofițer de presă 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Note către editori 

În iunie 2014, aproape 5 milioane de tineri (cu vârsta sub 25 de ani) se aflau în șomaj în cele 28 de state membre ale 
UE; dintre aceștia, 3,3 milioane trăiesc în zona euro. Aceasta reprezintă o rată a șomajului în rândul tinerilor de 22 % 
în UE. Mai mult de unul din cinci tineri cetățeni ai UE aflați pe piața muncii nu poate găsi un loc de muncă; în Grecia 
și în Spania, această cifră este de unul din doi. Există o diferență de aproape 50 de puncte procentuale între statul 
membru cu cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor (Germania, cu o rată de 7,8 % în iunie 2014) și statul 
cu rata cea mai ridicată (Spania, cu o rată de 53,4 % în iunie 2014). 

În 2013, Consiliul de Miniștri al UE și Consiliul European au adoptat „Garanția pentru tineret”. În cadrul acesteia, 
statele membre ar trebui să asigure faptul că, în termen de patru luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea 
locului de muncă, tinerii sub 25 de ani pot fie să găsească un loc de muncă „de calitate”, corespunzător educa ției, 
competențelor și experienței lor, fie să dobândească educația, competențele și experiența necesare găsirii unui loc 
de muncă în viitor, prin intrarea în ucenicie, efectuarea unui stagiu sau continuarea educației. Garanția pentru 
tineret este finanțată de la bugetul UE și de la bugetele naționale. Această finanțare publică poate fi completată cu o 
finanțare privată (de exemplu, investiții din partea unor societăți pentru stagii de ucenicie sau stagii de formare 
finanțate de fundații private). 

Acest raport special (nr. 3/2015), intitulat „Garanția pentru tineret instituită de UE: primele măsuri au fost 
adoptate, dar se prefigurează riscuri în ceea ce privește implementarea”, evaluează dacă statele membre au primit 
din partea Comisiei un sprijin adecvat la înființarea garanțiilor pentru tineret și examinează eventualele riscuri care 
ar putea avea un impact asupra implementării. Auditul a pus accentul pe evaluarea de către Comisie a planurilor de 
implementare a Garanției pentru tineret pentru un eșantion de cinci state membre: Franța, Irlanda, Italia, Lituania și 
Portugalia. 

Deși Comisia a solicitat statelor membre să furnizeze o estimare a costurilor pentru diferitele măsuri avute în vedere 
și să prezinte sursele de finanțare aferente atunci când transmit planurile de implementare a Garanției pentru 
tineret, Curtea a constatat, atunci când a examinat situația celor cinci state membre, că anumite răspunsuri nu 
conțineau informații relevante și că niciunul dintre statele respective nu a indicat costurile estimate pentru 
reformele structurale necesare în vederea instituirii unei Garanții pentru tineret eficace. 

Curtea recomandă următoarele:  

• Statele membre ar trebui să prezinte o imagine clară și completă a costurilor aferente tuturor măsurilor 
planificate pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor în cadrul Garanției pentru tineret, astfel încât 
Comisia să poată evalua nevoile globale de finanțare. 

• Comisia ar trebui să promoveze un set de criterii calitative pe care locurile de muncă, stagiile și programele 
de ucenicie ar trebui să le îndeplinească pentru a fi sprijinite de la bugetul UE. Acestea ar putea să se bazeze 
pe elementele care definesc o ofertă de calitate în cadrul Orientărilor Comisiei pentru evaluarea Ini țiativei 
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.  

• Comisia ar trebui să instituie un sistem complet de monitorizare a Garan ției pentru tineret, care să acopere 
atât reformele structurale, cât și măsurile destinate persoanelor individuale. Rezultatele acestei monitorizări 
ar trebui să fie comunicate Parlamentului European și Consiliului. 

Curtea intenționează să acopere în rapoarte viitoare chestiuni suplimentare privind șomajul în rândul tinerilor, 
inclusiv implementarea inițiativelor UE la nivelul statelor membre. Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 
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se publică pe tot parcursul anului și prezintă constatările unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice 
ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 


