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ANEXĂ
Tineretul în acțiunea externă
Concluziile Consiliului
1.

Consiliul subliniază că tinerii sunt factori importanți ai schimbării și parteneri esențiali în
punerea în aplicare a Consensului european privind dezvoltarea, a Agendei 2030 pentru
dezvoltare durabilă și a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și recunoaște
potențialul și capacitățile creative și inovatoare ale tinerilor. Investițiile în tineret și acțiunile
întreprinse împreună cu, de către și pentru acesta sunt de o importanță capitală pentru
construirea unor societăți mai puternice, mai legitime, pașnice și democratice, în care
drepturile omului și statul de drept să fie respectate și în care nimeni să nu fie lăsat în urmă.
Consiliul evidențiază importanța asigurării unei incluziuni semnificative și a participării
active a tineretului la toate nivelurile societății, economiei și politicii.

2.

Până în 2030, populația tânără a lumii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani va fi crescut la
aproape 1,3 miliarde, ceea ce corespunde unui procent de puțin peste 15 % din populația
totală estimată a lumii, de 8,5 miliarde. În prezent, peste 60 % din tinerii planetei trăiesc în
regiunea Asia-Pacific. Deși se preconizează că ponderea tinerilor în această regiune va
scădea, aceasta este în creștere în Africa Subsahariană; de la 19 % din populație în 2015, se
preconizează că tineretul va reprezenta 42 % în 2030 în această regiune. Până în 2055,
numărul tinerilor din Africa Subsahariană va fi crescut de peste două ori. Se estimează că, în
următorii 15 ani, aproximativ 375 de milioane de tineri africani vor ajunge la vârsta de muncă.
Consiliul subliniază că generații însemnate de tineri reprezintă un dividend demografic
valoros, care are potențialul de a contribui la dezvoltarea economică și socială.
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3.

Consiliul recunoaște că tinerele generații se confruntă prea des cu provocări importante, cum
ar fi sărăcia și excluziunea socioeconomică și politică la toate nivelurile. Potențialul tinerilor
este compromis de accesul inadecvat la învățare formală și non-formală de calitate, inclusiv la
educația și formarea tehnică și profesională și la învățământul la distanță, precum și de
accesul insuficient și inegal la servicii de sănătate de calitate, inclusiv la servicii de sănătate
mintală și la servicii de sănătate sexuală și a reproducerii. Potențialul tineretului este, de
asemenea, împiedicat de sarcinile timpurii, lipsa oportunităților de muncă decentă, salariile
mici, consecințele schimbărilor climatice, conflicte și instabilitate, strămutarea forțată, traficul
de ființe umane, încălcări ale drepturilor omului și abuzuri împotriva acestor drepturi, precum
și restrângerea spațiilor democratice și civice. Aceste provocări sunt adesea agravate pentru
fete și femeile tinere, precum și pentru tinerii cu dizabilități și toate grupurile discriminate,
cum ar fi tinerii LGBTI. Consiliul subliniază că oportunitățile de muncă decentă și de
antreprenoriat pentru tineret sunt esențiale pentru a-i scoate pe tineri din sărăcie sau dintr-o
situație de muncă vulnerabilă și pentru a oferi stimulente tinerilor în vederea urmăririi unor
oportunități la nivel local.

4.

Pandemia de COVID-19 și efectele negative ale măsurilor excepționale conexe asupra
economiei și a ocupării forței de muncă sunt susceptibile să aibă un impact sever asupra
tineretului, în special asupra tinerilor din medii defavorizate. Multe țări se confruntă cu
închiderea instituțiilor de învățământ, de la grădiniță până la universitate, iar această
întrerupere a accesului la educație este susceptibilă să agraveze inadecvarea competențelor și
decalajul educațional, inclusiv accesul inegal la învățământul la distanță în rândul tinerilor.
Consiliul este îndeosebi preocupat de efectele secundare ale pandemiei de COVID-19 asupra
fetelor și femeilor tinere și de modul în care aceste efecte vor afecta statutul socioeconomic pe
termen mai lung al acestor categorii, respectarea drepturilor omului aferente acestora și
perspectivele lor de viitor, sporind și mai mult inegalitatea de gen. Ca în orice caz de criză,
fetele și femeile tinere, inclusiv cele cu dizabilități, sunt afectate suplimentar de lipsa de
protecție împotriva violenței sexuale, a violenței de gen și a violenței domestice, precum și de
recrudescența practicilor dăunătoare, inclusiv căsătoria copiilor, căsătoriile timpurii și forțate
și mutilarea genitală a femeilor.

8629/20
ANEXĂ

CL/cm
RELEX.1.B

3

RO

5.

Consiliul recunoaște contribuția importantă și pozitivă a tinerilor la eforturile de menținere și
promovare a păcii și securității. În conformitate cu Rezoluțiile 2250 (2015) și 2419 (2018) ale
Consiliului de Securitate al ONU, Consiliul subliniază necesitatea de a implica în mod activ
tineretul – fără nicio discriminare – în eforturile de a construi o pace durabilă, de a contribui
la justiție și reconciliere și de a contracara extremismul violent.

6.

Consiliul amintește, de asemenea, că asigurarea unui mediu sănătos este esențială pentru
realizarea a numeroase obiective de dezvoltare durabilă. Schimbările climatice, pierderea
biodiversității, poluarea aerului și deficitul de apă reprezintă amenințări majore la adresa
sănătății și dezvoltării socioeconomice a tineretului, în special în țările în curs de dezvoltare.

7.

Consiliul solicită Comisiei și Înaltului Reprezentant, în cooperare cu statele membre, în cadrul
mandatelor și competențelor lor respective, să se implice în acțiuni întreprinse împreună cu
tineretul, de către și pentru acesta, cu scopul de:
•

A consolida cetățenia globală activă prin întărirea educației globale, a educației pentru
dezvoltare și a acțiunilor de sensibilizare (DEAR) în rândul tinerilor, inclusiv în ceea ce
privește formarea, activitățile pentru tineret și sensibilizarea cu privire la drepturile
omului, dezvoltarea durabilă și buna guvernanță, precum și cu scopul de a sprijini
implicarea activă a tinerilor în răspunsul la provocările globale și în eforturile de a
construi societăți democratice, pașnice, favorabile incluziunii, echitabile, tolerante,
sigure și durabile în întreaga lume;

•

A sprijini incluziunea tinerilor, în special a fetelor și femeilor tinere, precum și
participarea acestora la toate eforturile de prevenire a conflictelor și de construire și
menținere a păcii;

•

A promova participarea și implicarea semnificativă a tuturor tinerilor, fără deosebire sau
discriminare din orice motiv, în procesele decizionale politice, sociale și economice care
afectează tineretul și viitorul acestuia. Consiliul consideră că este important ca UE și
statele sale membre să integreze în mod eficace chestiunea tineretului și, în special, a
capacitării fetelor și femeilor tinere în cadrul politicilor și al dialogului politic cu țările
partenere, pentru a-i sprijini pe tinerii lideri și pe tinerii apărători ai drepturilor omului și
pentru a sprijini dialogul și inițiativele intergeneraționale;
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•

A sprijini eforturile țărilor partenere pentru a contracara efectele secundare pe care
pandemia de COVID-19 le are asupra tineretului;

•

A promova accesul echitabil la o educație de calitate favorabilă incluziunii, inclusiv la
învățământul superior, la educația și formarea tehnică și profesională, la învățământul la
distanță și la învățarea formală și non-formală;

•

A spori investițiile în inovarea în domeniul educației formale și non-formale, al
învățământului la distanță și al educației și formării profesionale, asigurându-se faptul
că aceasta este favorabilă incluziunii și echitabilă cu scopul de a crește angajabilitatea
pentru toți tinerii, a încuraja accesul deschis, liber și sigur la tehnologiile și serviciile
digitale și la conectivitatea digitală și a consolida alfabetizarea digitală și competențele
digitale ale tinerilor în țările partenere, printre altele în vederea eliminării decalajului
digital în interiorul țărilor și între acestea;

•

A consolida schimburile dintre tineri în UE și țările partenere, inclusiv schimburile de
bune practici și valorificarea programelor existente, cum ar fi Erasmus+, Europa
creativă și Corpul european de solidaritate;

•

A spori crearea de locuri de muncă decente și de oportunități antreprenoriale pentru toți
tinerii, inclusiv pentru cei care beneficiază de mai puține oportunități, luând act de rolul
fundamental al sectorului privat și al îmbunătățirii mediului de investiții și a mediului de
afaceri, acordând o atenție deosebită deficitului de competențe în rândul tinerilor din
țările cel mai puțin dezvoltate și din Africa Subsahariană;

•

A consolida exercitarea tuturor drepturilor omului, inclusiv a drepturilor sociale și a
drepturilor lucrătorilor în rândul tinerilor, inclusiv prin promovarea unor venituri de
subzistență pentru tineri și a unor sisteme de sănătate adaptate tinerilor și prin sprijinirea
eforturilor de eradicare a muncii copiilor și a tuturor formelor de exploatare și abuz,
inclusiv a traficului de ființe umane;
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•

A promova capacitarea fetelor și femeilor tinere și egalitatea de șanse, în special prin
sprijinirea eforturilor care contribuie la: prevenirea și eliminarea căsătoriei copiilor, a
căsătoriilor timpurii și forțate și prevenirea sarcinilor timpurii, abolirea reglementărilor și
practicilor discriminatorii, precum și a tuturor formelor de violență sexuală și violență de
gen. UE își menține angajamentul față de promovarea, apărarea și exercitarea tuturor
drepturilor omului și față de punerea în aplicare deplină și efectivă a Platformei de acțiune
de la Beijing și a Programului de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și
Dezvoltare (CIPD) și a rezultatelor conferințelor de revizuire a acestora și față de sănătatea
sexuală și a reproducerii și drepturile aferente, în acest context. În acest sens, UE își
reiterează angajamentul față de promovarea, apărarea și exercitarea dreptului fiecărei
persoane de a avea control deplin asupra aspectelor legate de sexualitatea sa și de sănătatea
sa sexuală și a reproducerii și de a hotărî în mod liber și responsabil cu privire la aceste
aspecte, fără discriminare, coerciție sau violență. UE subliniază în plus necesitatea unui
acces universal la informații și la o educație cuprinzătoare, de calitate și la un preț abordabil
în materie de sănătate sexuală și a reproducerii, inclusiv la o educație cuprinzătoare în
materie de sexualitate și la servicii de sănătate;

•

A promova accesul tinerilor la o alimentație mai sănătoasă, mai hrănitoare și mai
diversificată, precum și accesul la locuri de muncă decente, la o remunerare echitabilă,
la proprietate, la microcredite și la finanțare pentru antreprenoriat, acordând o atenție
deosebită fetelor și femeilor tinere;

•

A contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare și de violență împotriva
fetelor și femeilor tinere, la eliminarea stereotipurilor de gen și a normelor sociale
negative, în special prin încurajarea băieților și a bărbaților tineri să se implice pe
deplin, în calitate de agenți și beneficiari ai schimbării;

•

A răspunde nevoilor și drepturilor specifice genului și vârstei copiilor și tinerilor,
inclusiv ale celor cu nevoi speciale și cu dizabilități, în contexte fragile, situații de criză
și de conflict, situații de urgență umanitară și în legătură cu migrația și mobilitatea,
acordând o atenție deosebită protecției, accesului echitabil la sănătate și la o educație
favorabilă incluziunii și de calitate, accesului la alimente nutritive și diverse, precum și
reabilitării și reintegrării copiilor asociați anterior unor grupări și forțe armate. Ar trebui,
de asemenea, abordate daunele potențiale pe care situațiile de conflict, de fragilitate și
de criză le pot aduce condiției fizice, mintale și psihosociale a tinerilor;
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•

A promova participarea semnificativă a tinerilor la dezvoltarea și punerea în aplicare a
strategiilor privind clima.

8.

Pe baza celor de mai sus și a Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, Consiliul invită Comisia,
Înaltul Reprezentant și statele membre să elaboreze, după caz, o abordare coerentă și
cuprinzătoare în ceea ce privește tineretul în acțiunea externă, abordare care să urmărească o
mai mare complementaritate între toate politicile, programele și instrumentele relevante și
care să asigure implicarea semnificativă a tineretului în conturarea politicilor și acțiunilor UE.

9.

De asemenea, Consiliul invită Comisia, în cooperare cu Înaltul Reprezentant și statele
membre, să elaboreze un plan de acțiune și să dezvolte seturi de instrumente adecvate pentru a
se asigura că acțiunea externă a UE contribuie la implicarea globală semnificativă a tinerilor
la toate nivelurile în toate regiunile.
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