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EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

În conformitate cu principiul subsidiarității, responsabilitatea principală pentru
politicile de educație și de formare profesională le revine statelor membre, Uniunea
Europeană având doar un rol de sprijin. Anumite provocări care necesită un răspuns
sunt, cu toate acestea, comune tuturor statelor membre – spre exemplu societățile în
curs de îmbătrânire, deficitul de competențe al forței de muncă, concurența la nivel
global și educația preșcolară – astfel încât este nevoie de reacții comune și ca țările
să conlucreze și să învețe unele de la altele[1].

TEMEIUL JURIDIC

Deși formarea profesională a fost identificată ca domeniu de acțiune comunitară în
Tratatul de la Roma din 1957, educația a fost oficial recunoscută ca fiind de competența
UE în Tratatul de la Maastricht în 1992. În conformitate cu tratatul, „comunitatea
contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate prin încurajarea cooperării dintre
statele membre și, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea
acțiunii lor, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul
învățământului și organizarea sistemului educativ, precum și diversitatea lor culturală
și lingvistică”.
Tratatul de la Lisabona a menținut dispozițiile privind rolul instituțiilor UE în educație
și formare profesională (titlul XII articolele 165 și 166), adăugând în același timp o
dispoziție care poate fi calificată drept o „clauză socială” orizontală. Astfel, articolul 9 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede: „În definirea și punerea
în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind
promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții
sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind
un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane”.
De asemenea, Carta drepturilor fundamentale a UE, care are aceeași valoare juridică
ca tratatele (articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană), prevede că: „orice
persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și
formare continuă” (articolul 14) și are „dreptul la muncă și dreptul de a exercita o
ocupație aleasă sau acceptată în mod liber” (articolul 15).

[1]Puteți găsi informații suplimentare în fișa tematică 3.6.4 despre învățământul superior.
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OBIECTIVE

În politicile și acțiunile sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind
promovarea unui nivel ridicat de educație și de formare profesională pe tot parcursul
vieții, privind mobilitatea cursanților și a profesorilor în Europa, precum și privind
dezvoltarea unui sentiment de apartenență la Uniune. În acest scop, într-o comunicare
publicată în septembrie 2020 (COM(2020)0625), Comisia a definit coordonatele unui
„spațiu european al educației”, care cuprinde șase componente majore: calitatea
educației și a formării profesionale, incluziunea, dubla tranziție ecologică și digitală,
cadrele didactice și formatorii, învățământul superior, dimensiunea geopolitică. Într-o
rezoluție[2] adoptată în februarie 2021, și pe baza comunicării sus-menționate, Consiliul
a fixat o listă de obiective care trebuie îndeplinite în următorii ani:
— Proporția tinerilor în vârstă de 15 ani cu competențe scăzute la citire, matematică

și științe ar trebui să fie sub 15 % până în 2030 (rata în 2020: 22,5 % la citire,
22,9 % la matematică și 22,3 % la științe);

— Proporția elevilor de clasa a opta cu competențe scăzute în domeniul informatic
ar trebui să fie sub 15 % până în 2030;

— Cel puțin 96 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta pentru înscrierea
obligatorie la școala primară ar trebui să participe la educație și îngrijire timpurie
până în 2030 (rata în 2020: 94,8 %);

— Până în 2030, proporția persoanelor care părăsesc timpuriu sistemele de educație
și formare ar trebui să fie sub 9 % (rata în 2020: 10,2 %);

— Proporția persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani care au absolvit
învățământul superior ar trebui să fie de cel puțin 45 % până în 2030 (rata în 2020:
40,3 %);

— Proporția absolvenților unei forme de educație și formare profesională care
beneficiază de ucenicie la locul de muncă în cursul educației și formării lor
profesionale ar trebui să fie de cel puțin 60 % până în 2025;

— Cel puțin 47 % dintre adulții cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani ar trebui să fi
participat la activități de învățare în ultimele 12 luni, până în 2025.

În comparație cu cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației
și formării profesionale („Educație și formare 2020”) anterior, indicatorul competențelor
digitale este principala noutate. Indicatorii adoptați ar trebui monitorizați prin intermediul
unui organism de guvernanță creat pentru a implementa Spațiul european al educației.

REALIZĂRI

A. Educația și ocuparea forței de muncă
În iulie 2020, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Agenda europeană pentru
competențe în scopul promovării competitivității durabile, a echității sociale și a

[2]Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva
realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030).
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rezilienței” (COM(2020)0274), ce propune douăsprezece acțiuni menite să ajute
persoanele fizice și întreprinderile să dezvolte competențe mai multe și mai bune:
— Acțiunea 1: Instituirea unui „Pact pentru competențe”;

— Acțiunea 2: Consolidarea informațiilor privind competențele;

— Acțiunea 3: Sprijinul UE pentru acțiuni naționale strategice vizând perfecționarea;

— Acțiunea 4: Propunerea de recomandare a Consiliului privind educația și formarea
profesională

— Acțiunea 5: Implementarea inițiativei privind universitățile europene și
perfecționarea oamenilor de știință;

— Acțiunea 6: Dezvoltarea competențelor care să sprijine dubla tranziție digitală și
ecologică;

— Acțiunea 7: Sporirea numărului de absolvenți STIM (științe, tehnologie, inginerie
și matematică); promovarea competențelor antreprenoriale și transversale;

— Acțiunea 8: Dezvoltarea abilităților de viață;

— Acțiunea 9: Inițiativa privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții;

— Acțiunea 10: O abordare europeană pentru micro-certificate;

— Acțiunea 11: Noua platformă Europass;

— Acțiunea 12: Ameliorarea cadrului care permite deblocarea investițiilor statelor
membre și a investițiilor private în competențe.

B. Erasmus
Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului
pentru perioada 2021-2027. Obiectivele specifice urmărite de programul Erasmus
+ sunt: (1) să îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților de bază, cu un
accent deosebit pe relevanța acestora pentru piața muncii și contribuția lor la
coeziunea societății; (2) să promoveze creșterea calității, excelența în inovare și
internaționalizarea la nivelul instituțiilor din domeniul educației și formării profesionale;
(3) să promoveze crearea și popularizarea unui sistem european de învățare continuă
menit să vină în completarea reformelor politice de la nivel național; (4) să consolideze
dimensiunea internațională a educației și formării; să îmbunătățească predarea și
învățarea limbilor străine. În sectorul educației, a fost definit un cadru de acțiuni-cheie
pentru a asigura realizarea acestor obiective.
— Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul educației și al formării

profesionale;

— Acțiunea-cheie 2: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici;

— Acțiunea-cheie 3: Sprijinul pentru reforma politicilor.

C. Alte realizări
În ultimii trei ani, Consiliul a aprobat o serie de recomandări care vizează punerea
în aplicare a spațiului european al educației. De exemplu, în urma adoptării Pilonului
european al drepturilor sociale, care recunoaște că „copiii au dreptul la servicii de

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0274R%2801%29&qid=1623918169236
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
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educație și de îngrijire a copiilor preșcolari de calitate și accesibile din punct de
vedere financiar”, Consiliul a aprobat în mai 2019 o Recomandare privind sisteme
de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari[3]. Reflectând atenția tot
mai mare acordată învățământului secundar, recomandările s-au axat, de asemenea,
pe promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii
europene a predării (mai 2018)[4], pe recunoașterea reciprocă automată a calificărilor și
a perioadelor de învățare petrecute în străinătate (noiembrie 2018)[5], pe îmbunătățirea
predării și învățării limbilor străine (mai 2019)[6] și, în sfârșit, pe cadrul strategic pentru
cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și
dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (februarie 2021)[7].
UE a lansat, de asemenea, inițiativa privind universitățile europene și sprijină
introducerea legitimației europene de student[8].

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a sprijinit întotdeauna cooperarea strânsă dintre statele membre în
domeniile educației și formării profesionale și încurajează extinderea dimensiunii
europene a politicilor educaționale din statele membre. Acesta participă activ la ciclul
de politici asociate cu ET 2020.
A. Erasmus
În rezoluția sa din 14 septembrie 2017, Parlamentul a recunoscut impactul extraordinar
de pozitiv al programului Erasmus+. Parlamentul a subliniat faptul că noul program ar
trebui să fie mai deschis și mai accesibil și a atras atenția asupra dificultăților legate de
recunoașterea creditelor din Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor
(ECTS). El a solicitat crearea unei legitimații electronice europene de student, pentru
a le oferi studenților acces la servicii în întreaga Europă. Eurodeputații au subliniat
necesitatea de a promova cetățenia activă, educația civică și identitatea europeană prin
intermediul acestui program. La 13 martie 2019, în contextul Brexitului, Parlamentul
a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind continuarea activităților de mobilitate
în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în
contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.
În decembrie 2020, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire
la programul Erasmus+ pentru perioada 2021-2027, prevăzut cu un buget de peste
26 de miliarde EUR (față de 14,7 miliarde EUR în perioada anterioară). Noua ediție a
acestui program ar trebui să ducă la o mai mare participare a persoanelor defavorizate,
de exemplu din cauza dizabilității, a depărtării geografice sau a sărăciei. Erasmus
+ va susține învățarea pe tot parcursul vieții pentru cursanții adulți. Formalitățile
administrative vor fi simplificate, iar accesul la fondurile structurale va fi posibil datorită
unei „mărci de excelență” pentru proiectele care nu au fost selectate în cadrul

[3]JO C 189, 5.6.2019, p. 4.
[4]JO C 195, 7.6.2018, p. 1.
[5]JO C 444, 10.12.2018, p. 1.
[6]JO C 189, 5.6.2019, p. 15.
[7]JO C 66, 26.2.2021, p. 1.
[8]Puteți găsi informații suplimentare în fișa tematică 3.6.4 despre învățământul superior.
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programului. În sfârșit, programul va contribui la obiectivele climatice ale Uniunii prin
măsuri de reducere a amprentei sale climatice.
B. Educația și ocuparea forței de muncă
Comisia pentru cultură și educație (CULT) și Comisia pentru ocuparea forței de
muncă și afaceri sociale (EMPL) au elaborat un raport comun din proprie inițiativă
referitor la comunicarea Comisiei privind „Noua agendă pentru competențe în Europa”.
Parlamentul a adoptat o rezoluție în acest sens la 14 septembrie 2017[9]. El a susținut
o abordare holistică a educației și dezvoltării competențelor, invitând statele membre
să nu se concentreze doar asupra capacităților de inserție profesională, ci și asupra
competențelor care sunt utile societății.
De asemenea, Comisiile CULT și EMPL au elaborat în comun un raport legislativ
referitor la propunerea Comisiei privind actualizarea cadrului Europass. Noul cadru
Europass a fost adoptat la 18 aprilie 2018 prin Decizia (UE) 2018/646 a Parlamentului
European și a Consiliului.
În plus, în poziția sa referitoare la propunerea privind Anul european al tineretului 2022,
Parlamentul a insistat asupra faptului că Anul tineretului ar trebui să intensifice eforturile
de capacitare a tinerilor pentru a dobândi cunoștințe și competențe importante și o mai
bună înțelegere a mediilor în care lucrează.
C. Alte domenii specifice
Parlamentul are un interes deosebit și în privința comunicărilor Comisiei care vizează
domenii specifice ale educației și formării profesionale. Exemple în acest sens
sunt rezoluțiile Parlamentului din 15 aprilie 2014 referitoare la noile tehnologii și
resursele educaționale deschise, din 8 septembrie 2015 referitoare la promovarea
antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare, din 12 septembrie
2017 referitoare la învățământul superior complementar și la distanță ca parte a
strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții, din 12 iunie 2018 referitoare
la modernizarea educației în UE și din 11 decembrie 2018 referitoare la educația
în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE și din
11 februarie 2021 referitoare la agenda pentru competențe în Europa. În sfârșit, în
rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la definirea politicii în domeniul educației
digitale, Parlamentul își elaborează poziția cu privire la comunicarea Comisiei intitulată
„Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027: Resetarea educației și formării
pentru era digitală” (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

[9]JO C 337, 20.9.2018, p. 135.
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