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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. amintește faptul că, pentru a contribui eficient la combaterea nivelurilor ridicate de șomaj în 

rândul tinerilor, politica de coeziune a UE trebuie să fie pe deplin în concordanță cu 

Strategia Europa 2020 și, în special, cu obiectivele principale privind educația de reducere a 

procentelor de abandon școlar la sub 10% și de creștere a proporției de tineri cu o diplomă 

de învățământ superior sau o calificare echivalentă în urma unei formări profesionale la cel 

puțin 40%, cu un indice de referință, în medie, de cel puțin 15% de adulți participanți la 

activități de învățare pe tot parcursul vieții și de cel puțin 95% de copii incluși în educația 

preșcolară, recunoscând astfel validarea competențelor și a experienței dobândite; 

2. subliniază faptul că, pentru a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020, în special pe cele 

privind educația și reducerea ratelor de abandon școlar, trebuie să se îmbunătățească accesul 

la infrastructura educațională și calitatea serviciilor socioculturale în regiunile UE, în 

special în cele afectate de stagnare economică; subliniază importanța educației pentru 

creșterea coeziunii sociale și regionale și pentru consolidarea conștiinței și a participării 

democratice în rândul tinerilor; 

3. subliniază faptul că 12% din segmentul de populație cu vârsta între 18 și 24 de ani părăsește 

timpuriu școala; invită UE să identifice principalii factori care conduc la părăsirea timpurie 

a școlii și să monitorizeze caracteristicile acestui fenomen la nivel național, regional și local 

ca o bază pentru elaborarea de politici precise și eficiente, fondate pe dovezi; consideră că 

politicile de reducere a abandonului școlar timpuriu trebuie să abordeze o serie de factori, 

inclusiv provocările educaționale și sociale care pot duce la un astfel de fenomen; 

4. subliniază faptul că, fără o bună cooperare între instituțiile de învățământ și actorii de pe 

piața muncii, va fi imposibilă reducerea nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor 

absolvenți din UE; subliniază în special faptul că, prin predarea cunoștințelor și însușirea 

competențelor necesare pe piața muncii, rata de încadrare în muncă a tinerilor a crescut și 

diferențele sociale s-au redus; 

5. regretă faptul că în prezent nu se alocă fonduri suficiente pentru educație și subliniază că 

este nevoie de investiții mai mari în modernizarea sistemelor de învățământ în domeniul 

formării profesionale și al educației formale și informale; amintește că acest lucru este 

valabil și în cazul renovării clădirilor școlilor și al punerii la dispoziție a unei tehnologii noi 

pentru educație și cercetare (acces la baze de date în domeniul cercetării, formare în 

domeniul TIC, învățare online);  

6. subliniază necesitatea consolidării legăturilor dintre educație, cercetare și mediul de afaceri 

la nivel regional, local, național și supranațional; invită statele membre să dea cât se poate 

de repede curs recomandărilor specifice fiecărei țări privind educația din cadrul semestrului 

european și altor recomandări ale Comisiei;  

7. subliniază importanța atât a învățării pe tot parcursul vieții, cât și a îmbunătățirii condițiilor 
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de formare și muncă pentru cercetători și profesori, pentru a atrage și a păstra cadrele 

didactice calificate, ca factori esențiali de creștere economică; subliniază cât este de 

important ca tinerii să dobândească competențe digitale și ca profesorii să fie formați în 

mod corespunzător, întrucât acest tip de competențe devine din ce în ce mai important pe 

piața europeană a muncii; 

8. subliniază faptul că necesitățile pieței muncii se schimbă rapid și că tinerii se confruntă cu 

dificultăți din ce în ce mai mari în ceea ce privește trecerea de la educație la încadrarea în 

muncă și, prin urmare, sunt, de obicei, mai vulnerabili față de șomaj; reafirmă importanța 

de a investi în capitalul uman și în oameni, în special în tinerii europeni, pentru a consolida 

capacitatea lor de a se încadra în muncă și de a dobândi calificări profesionale; solicită 

îmbunătățirea Panoramei competențelor în UE existente care identifică locurile de muncă și 

competențele necesare și restructurarea în consecință a sistemelor de învățământ și de 

formare din statele membre, astfel încât oamenii să obțină competențele adecvate pentru 

locul de muncă potrivit; 

9. subliniază nevoia de a promova parteneriate între mediul educațional și politicile din 

domeniul ocupării forței de muncă, prin implicarea tuturor părților interesate, inclusiv a 

partenerilor sociali, a factorilor de decizie, a furnizorilor de formare și a angajatorilor; 

10. salută Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” introdusă pentru a consolida Garanția 

pentru tineret, în special în regiuni cu un șomaj în rândul tinerilor de peste 25%, și 

subliniază că aceasta este o modalitate eficientă de reducere a șomajului în rândul tinerilor 

și va reprezenta o reformă structurală fundamentală pe termen mediu și lung; invită statele 

membre să stabilească o cooperare solidă cu factorii interesați, în special cu angajatorii și cu 

IMM-urile, și să utilizeze pe deplin Fondul social european, Inițiativa „Locuri de muncă 

pentru tineri” și alte fonduri structurale pentru punerea în practică a garanției și crearea unei 

infrastructuri în acest sens;  

11. invită Comisia să contribuie la asigurarea punerii în aplicare eficiente a Garanției pentru 

tineret prin schimbul de bune practici; subliniază faptul că fondurile bugetate pentru 

Garanția pentru tineret în cadrul Inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” expiră la 31 

decembrie 2015; invită Comisia să ia măsurile necesare pentru ca acest program să poată 

avea continuitate; 

12. subliniază necesitatea dezvoltării competențelor antreprenoriale în cadrul Garanției pentru 

tineret; consideră însă că sunt necesare intervenții timpurii și activări și, în multe cazuri, 

reforme, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor de educație și de formare profesională, iar 

schimbul de bune practici legate de sistemul de educație duală ar putea contribui la 

realizarea unor schimbări structurale pe piața muncii și ar putea conduce la un nivel mai 

ridicat de ocupare a forței de muncă; 

13. salută crearea noului Fond european pentru investiții strategice; își exprimă speranța ca 

educația și formarea să fie considerate investiții strategice și, prin urmare, să facă parte din 

liniile prioritare de acțiune; 

14. îndeamnă Comisia să recunoască întregul potențial al culturii de a contribui la dezvoltarea 

economică sustenabilă și la competitivitatea regiunilor și de a îmbunătăți coeziunea socială; 

subliniază, în special, rolul industriilor culturale și creative (ICC) și al digitalizării 
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patrimoniului cultural, ca motoare strategice pentru redresarea și creșterea economică în UE 

și pentru dezvoltarea regională, având în vedere că, în prezent, acestea generează, în mod 

direct sau indirect, peste șapte milioane de locuri de muncă; 

15. subliniază importanța sectorului cultural în combaterea șomajului în rândul tinerilor, având 

în vedere că acest sector este foarte atractiv pentru tineri și le oferă mai multe șanse de 

angajare; amintește, de asemenea, rolul culturii în generarea mai multor locuri de muncă 

mai bune prin educație, dezvoltarea de competențe, formare și învățare informală; susține 

orientarea instrumentelor politicii de coeziune către îmbunătățirea și creșterea numărului 

locurilor de muncă în sectoarele culturale și creative; 

16. invită Comisia să evalueze utilitatea folosirii banilor din Fondul european de dezvoltare 

regională și Fondul social european pentru a promova activitățile culturale din statele 

membre și, în special, pentru a promova sectorul de creație; solicită Comisiei să prezinte 

Parlamentului European un raport privind rezultatele acestei evaluări cel târziu cu ocazia 

raportului intermediar referitor la programul „Europa Creativă”, adică până la 31 decembrie 

2017; 

17. amintește faptul că, pentru regenerarea urbană și rurală sustenabilă și atractivitatea orașelor 

și regiunilor și pentru dezvoltarea economică, prin turism cultural și IMM-urile din sectorul 

de creație, un rol esențial îl joacă cultura și patrimoniul cultural material și imaterial; 

solicită crearea de bazine culturale regionale în care orașele mai mici, orașele mai mari și 

regiunile să colaboreze pentru a-și promova patrimoniul cultural, a-l conserva și a-l 

transforma într-un atu economic; 

18. invită Comisia să se angajeze să ia toate măsurile necesare pentru a proteja în mod eficient 

bunurile materiale și imateriale din patrimoniul cultural european ca factori esențiali pentru 

stimularea dezvoltării culturale și socioeconomice, care se sprijină pe identitatea europeană 

comună și pe diversitatea culturală a țărilor, regiunilor și orașelor europene și care 

promovează aceste aspecte; invită orașele și regiunile UE să folosească în acest sens 

instrumentele politicii de coeziune; 

19. consideră că plafonul de 5 milioane de euro (sau de 10 milioane de euro în cazul în care 

este vorba de situri de pe lista UNESCO) adoptat de Comisie pe baza costurilor totale ale 

proiectului este prea rigid, va reduce sprijinul pentru patrimoniul cultural, nu în ultimul rând 

deoarece nu prevede deducerea costurilor cu documentarea și gestionarea și a cheltuielilor 

care nu sunt deductibile (de exemplu TVA) și limitează posibilitatea încheierii unor 

parteneriate publice și private și a realizării de investiții în cultură, demersuri esențiale 

pentru dezvoltarea socială și economică din UE;  

20. subliniază că în dreptul UE nu există un temei juridic pentru această abordare și invită 

Comisia, în acest sens, să revizuiască decizia și să clarifice, în ghidurile tematice, 

interpretarea articolului 3 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 (FEDR) în ceea 

ce privește investițiile în dezvoltarea potențialului endogen prin investiții fixe în 

echipamente și infrastructuri cu dimensiuni reduse pentru cultură și turism sustenabil; 

21. invită statele membre să aloce un procentaj mai mare din bugetele lor și din finanțarea 

pentru dezvoltarea regională culturii și patrimoniului cultural pentru a crește atractivitatea 

regiunilor, a promova dezvoltarea lor efectivă și globală și a valorifica potențialul acestora; 
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22. subliniază importanța simplificării și recomandă Comisiei și statelor membre să-și continue 

eforturile de a simplifica punerea în aplicare a politicii de coeziune, pentru a îmbunătăți 

procesul de stabilire a obiectivelor de politică și a reduce birocrația la toate nivelurile; 

subliniază importanța platformelor de schimb de bune practici în diversele domenii de 

punere în aplicare. 
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