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a) Această cartă prezintă recomandări concrete referitoare la participarea democratică a 

tinerilor la viața socială, politică și civică la trei niveluri de guvernanță: nivelul local și 

regional, nivelul național și nivelul european. Ea urmărește să construiască și să 

consolideze un spațiu democratic favorabil tinerilor, pentru a asigura reprezentarea oficială, 

continuă și permanentă a acestora în Uniunea Europeană.  

 

b) Carta se bazează pe o abordare participativă, care îi implică pe tineri prin intermediul unor 

numeroase organizații de tineret, inclusiv al filialelor de tineret ale partidelor naționale și 

europene, dar și prin intermediul comunității „Tineri politicieni aleși”.  

 

c) Recomandările propuse de reprezentanții tineretului menționați mai sus servesc drept 

orientări de discuție, dar și drept exemple de urmat.  

 

d) Temele Cartei se încadrează în următoarele patru domenii: 

 

1. Educația, cooperarea și informarea 

2. Capacitarea tinerilor, spiritul de conducere și participarea democratică a acestora 

3. Rolul noilor tehnologii și al digitalizării 

4. Integrarea dimensiunii de tineret în politici și în reprezentarea politică 
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I. Recomandări privind educația, cooperarea și 

informarea 
 

La nivel local și regional:  

1. Intensificarea educației pentru cetățenie, precum și a educației privind Uniunea 

Europeană la toate nivelurile de educație, ca factor fundamental pentru stimularea unei 

cetățenii active și informate și pentru participarea democratică, recunoscând și sprijinind 

totodată rolul organizațiilor de tineret drept centre de competență în care se desfășoară, 

de asemenea, educația civică.  

2. Asigurarea faptului că școlile în sine sunt instituții democratice, implicându-i pe elevi în 

structuri democratice și incluzând inițiative participative în educația pentru cetățenie, 

promovând totodată dezvoltarea competențelor cetățenești în afara școlii, de exemplu prin 

proiecte cu comunitățile locale, care să abordeze aspecte de actualitate.  

3. Consolidarea activității tineretului, pentru a dezvolta competențele tinerilor în ceea ce 

privește cultura democratică și pentru a oferi un forum prin care aceștia să se poată 

implica în mod activ în societate, de la o vârstă fragedă.  

La nivelul statelor membre:  

4. Finanțarea educației pentru cetățenie în cadrul educației formale și nonformale și crearea 

de programe școlare în parteneriat cu organizațiile de tineret.  

5. Îmbunătățirea disponibilității unor spații incluzive pentru tineret, crearea de huburi de 

informare organizate împreună cu tineretul și crearea și coordonarea de platforme online 

cu scopul de a informa cu privire la aspecte legate de tineret și de a extinde participarea. 

6. Recunoașterea valorii și validarea competențelor și a abilităților obținute prin activități 

ale tineretului, voluntariat, educație nonformală, învățare informală, inclusiv în 

organizațiile de tineret. 

7. Recunoașterea rolului instituțiilor naționale – culturale, educaționale, guvernamentale – 

în asigurarea faptului că informațiile privind programele pentru tineret și politicile 

referitoare la tineri sunt accesibile tinerilor, inclusiv grupurilor subreprezentate și 

minoritare.  

La nivelul UE:  

8. Consolidarea și promovarea programelor pentru tineret ale UE și eliminarea barierelor 

existente, precum barierele financiare, pentru a extinde participarea și a permite mai 

multor tineri, inclusiv celor din grupurile defavorizate, să obțină experiență în străinătate 

pe teritoriul UE, și recunoașterea acestei experiențe inclusiv prin credite de studiu. 

9. Îmbunătățirea accesibilității informațiilor privind programele pentru tineret ale UE, mai 

ales prin intermediul platformelor de comunicare socială folosite de tineri. 

10. Combaterea dezinformării, a polarizării și a infracțiunilor motivate de ură.  
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II. Recomandări privind capacitarea tinerilor, spiritul de 

conducere și participarea democratică a acestora 
 

La nivel local și regional: 

11. Sprijinirea construirii și a protejării spațiilor democratice intersecționale pentru tineri și 

de către tineri, pentru a asigura reprezentarea oficială, continuă și permanentă a vocilor 

tinerilor în ciclul de elaborare a politicilor, garantând existența unor astfel de spații atât 

în zonele urbane, cât și în cele rurale. 

12. Includerea rezultatelor dialogurilor și inițiativelor deliberative locale și regionale în 

procesul decizional local/regional și punerea în aplicare a unor mecanisme participative 

continue, în locul unor inițiative izolate. 

13. Asigurarea unui sprijin financiar și profesional suficient și sustenabil pentru centrele de 

tineret și organizațiile de tineret, în special pentru cele care lucrează cu grupuri 

defavorizate. 

14. Promovarea și consolidarea impactului consiliilor locale de tineret existente și instituirea 

unora noi, la nevoie, asigurând totodată faptul că acestea sunt conduse de tineri pe baza 

unor principii democratice intersecționale și că sunt dotate cu instrumente concrete pentru 

a contribui la formularea de politici relevante. 

15. Utilizarea mecanismului stabilirii bugetului în mod participativ, pentru a crește 

responsabilitatea în rândul tineretului. 

La nivelul statelor membre: 

16. Extinderea unui spațiu civic sigur și mai favorabil tinerilor și protejarea drepturilor civile 

și politice ale tinerilor.  

17. Creșterea sprijinului financiar sustenabil și structural acordat organizațiilor de tineret, 

astfel încât acestea să poată promova în continuare participarea tinerilor la viața 

democratică și să îmbunătățească competențele cetățenești, în spiritul solidarității și al 

incluziunii. 

18. Cooperarea cu filialele locale și regionale ale organizațiilor de tineret pentru a elabora un 

test pentru tineret1, implicând totodată tineretul în procesele de elaborare a politicilor și 

asigurând măsuri de atenuare în cazul în care tinerii ar fi afectați de noua politică. 

19. Cooperarea cu organizațiile și sindicatele reprezentative ale studenților, facilitând 

totodată crearea acestora în cazul în care nu există. 

20.  Analizarea posibilității de a reduce vârsta de votare, pentru a încuraja și a stimula participarea 

democratică a tineretului, împreună cu o educație politică adecvată, pentru a sprijini în continuare 

participarea la alegeri. 

La nivelul UE:  

21. Sprijinirea statelor membre și a autorităților locale și regionale pentru construirea unor 

spații democratice favorabile tinerilor, în cooperare cu aceștia, pentru a stimula spiritul 

de conducere în rândul tineretului și a asigura includerea aspectelor importante pentru 

tineret.  

 
1

  Un test pentru tineret este un instrument de evaluare a impactului care garantează că tinerii sunt luați în considerare atunci când sunt 

decise noi politici și legi. Acesta ar permite crearea unor politici mai bune, de durată și cu impact, reducând totodată inegalitățile și 

ținând cont de nevoile generațiilor actuale și viitoare deopotrivă. 
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22. Furnizarea de sprijin multilingv pentru partajarea de bune practici cu organizațiile de 

tineret, mai ales cu cele care lucrează cu tinerii cei mai vulnerabili. 

23. Valorificarea învățămintelor desprinse în contextul Conferinței privind viitorul Europei, 

pentru a extinde în continuare mecanismele participative și de consultare cu tineretul și 

pentru a utiliza pe deplin mecanismele deja existente, precum dialogul UE cu tinerii, și 

pentru a asigura valorificarea și luarea în considerare a rezultatelor acestora în cadrul 

proceselor decizionale. 

24. Aplicarea principiilor privind ocuparea forței de muncă, prin plăți decente, care vor 

garanta că tineretul european poate dobândi o experiență profesională de calitate în cadrul 

instituțiilor europene și politice, în condiții de siguranță și echitate; promovarea 

participării intersecționale a tinerilor la elaborarea de politici la nivel european. 

 

III. Recomandări privind accesul la noi tehnologii și la 

digitalizare 
 

La nivel local și regional: 

25. Consolidarea pregătirii digitale a școlilor și furnizarea de formare pentru profesori și 

studenți, în vederea îmbunătățirii competențelor digitale, a alfabetizării mediatice și a 

gândirii critice, inclusiv în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal. 

26. Dezvoltarea de servicii de împrumut gratuit pentru dispozitivele digitale, în spații publice 

precum bibliotecile sau clădirile municipale și în școli, pentru a facilita accesul la noile 

tehnologii și a sprijini abordarea învățării experiențiale.  

 

La nivelul statelor membre: 

27. Asigurarea unei conectivități la internet de mare viteză și la un preț accesibil pentru toți, 

inclusiv în zonele mai puțin dezvoltate, îndepărtate sau rurale și mai ales pentru instituțiile 

de educație formală și informală, inclusiv pentru centrele de tineret, dacă este nevoie, prin 

acorduri cu furnizorii locali de servicii de internet. 

28. Asigurarea faptului că tinerii pot participa la democrație prin instrumente digitale sigure, 

ușor accesibile, nerestricționate și ușor de utilizat. 

29. Examinarea metodelor alternative de vot, precum votul electronic, pentru a permite o 

participare mai largă, învățând din bunele practici. 

30. Conceperea și adoptarea de politici, strategii și cadre juridice care să sprijine bunăstarea 

digitală pentru tineri, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor, siguranța internetului 

și protecția împotriva discriminării online și a discursului de incitare la ură. 
31. Abordarea decalajului digital dintre regiuni/orașe, asigurând totodată posibilitatea de a 

exprima opinii în alte moduri decât doar prin canale digitale. 

La nivelul UE: 

32. Conceperea de politici și cadre legislative pentru îmbunătățirea confidențialității și a 

siguranței pe internet și pe platformele de comunicare socială. 
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33. Protejarea societății civile și a organizațiilor de tineret față de situațiile în care ar putea fi 

etichetate drept politice pe platformele de comunicare socială, mai ales atunci când critică 

guvernul aflat la putere.  

34. Asigurarea și crearea conștientizării faptului că noile tehnologii bazate pe algoritmi și 

programe nu sunt extrem de subiective și nu reproduc comportamente discriminatorii.  

 

IV. Recomandări privind integrarea dimensiunii de tineret 

în politici și în reprezentarea politică 
 

La nivel local și regional: 

35. Asigurarea de modalități pentru participarea semnificativă, nepartizană și intersecțională 

a tinerilor în comunitatea locală, acordând o atenție deosebită zonelor rurale, și în politica 

locală. 

36. Îmbunătățirea dialogului dintre tineret și politicienii locali, asigurarea de acțiuni 

subsecvente și promovarea unor inițiative menite să restabilească încrederea între 

funcționarii aleși, partidele politice și tinerii cetățeni. 

37. Luarea în considerare a includerii unor liste cu tineri candidați la alegerile de la nivel local 

și furnizarea de instruire și mentorat pentru tineri, pentru a-i încuraja să candideze.  

La nivelul statelor membre: 

38. Asigurarea unor modalități de participare semnificativă a tinerilor în politica națională, 

de exemplu, prin recunoașterea Consiliilor naționale de tineret și a rețelelor acestora și 

prin cooperarea cu ele. 

39. Promovarea cooperării cu filialele de tineret ale partidelor politice și ale organizațiilor 

neguvernamentale de tineret, pentru a îmbunătăți în continuare participarea la alegeri și 

implicarea politică în sens mai larg, și garantarea includerii intereselor tineretului în 

programele politice, inclusiv prin consultări cu organizațiile de tineret relevante și 

reprezentative. 

40. Punerea în aplicare a unor politici pentru tineret bazate pe dovezi la toate nivelurile, 

creșterea finanțării pentru cercetări pe teme legate de tineret și asigurarea colectării 

transparente de date defalcate în funcție de gen și de vârstă. 
41. Creșterea investițiilor în conformitate cu prioritățile tinerilor la nivel național, mai ales 

pentru grupurile defavorizate. 

42. Consolidarea dialogului și a coordonării între ministerele responsabile pentru aspectele 

legate de tineret, astfel încât să se îmbunătățească elaborarea și evaluarea politicilor într-

o manieră eficace.  

43. Luarea în considerare a creării unor cote pe listele de mandate politice pentru tineri, astfel 

încât să li se facă loc în politica oficială, și includerea unor revendicări specifice 

tineretului în programul politic al partidelor politice. 

44. Consolidarea dezvoltării și finanțării pentru organizațiile de tineret de tip umbrelă și 

politice, dar și pentru organizațiile societății civile la nivel național. 

45. Asigurarea accesibilității informațiilor, inclusiv prin platforme online referitoare la 

procedurile de vot, și luarea în considerare a realizării unor campanii specifice care să îi 
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vizeze pe tineri, mai ales înaintea alegerilor, cu pachete de informare specifice pentru cei 

care votează pentru prima dată. 

La nivelul UE: 

46. Promovarea schimbului de opinii și a colectării de date cu privire la impactul reducerii 

vârstei de votare la 16 ani, precum și al reducerii vârstei necesare pentru prezentarea 

candidaturii. 

47. Consolidarea cooperării între organizațiile de tineret de tip umbrelă de la nivelul UE și 

filialele de tineret ale partidelor politice ale UE.  

48. Instituirea unui mecanism de testare pentru tineret, pentru a garanta că toate noile legi și 

politici ale UE fac obiectul unei evaluări a impactului axate pe tineri, inclusiv o consultare 

cu organizațiile de tineret și cu experții în acest domeniu la nivelul UE și elaborarea unor 

măsuri de atenuare în cazul identificării unui impact negativ. 

49. Investirea de eforturi concrete, precum campanii specifice, pe termen lung, pentru a 

îmbunătăți participarea tineretului la alegerile pentru Parlamentul European, și luarea în 

considerare a posibilității de a include liste cu tineri candidați la aceste alegeri europene. 

_____________ 

 

 


