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SUGESTII 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură 

și educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât, potrivit Eurostat, rata șomajului s-a menținut la nivelul de 10,2 % în 2014, în 

pofida unei redresării lente; întrucât pe teritoriul UE, șomajul în rândul tinerilor este în 

prezent de 22,1 %, procentul persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani care sunt 

încadrate în muncă este de doar 51 %, iar disparitatea de gen în cadrul ratei ocupării forței 

de muncă în rândul lucrătorilor în vârstă este de 13,6 puncte procentuale; 

B. întrucât necorelarea competențelor pe piața forței de muncă persistă, după cum indică rata 

ridicată a posturilor vacante indicată în previziunile economice de toamna din 2015 ale 

Comisiei, 

1. subliniază faptul că Erasmus și alte programe de mobilitate în domeniul educației și 

formării au contribuit la integrarea europeană, au consolidat ideea de cetățenie, au 

favorizat dezvoltarea personală a studenților și gândirea critică și au intensificat învățarea 

de noi limbi străine; subliniază faptul că programele au avut un impact indirect asupra 

ocupării forței de muncă și consideră că Erasmus+ nu ar trebui să diminueze aceste 

realizări, ci, din contră, să le amplifice, în special pregătind tinerii pentru încadrarea în 

muncă; 

2. subliniază că numărul perioadelor de studii efectuate în străinătate prin programul 

Erasmus a crescut constat începând cu 2008, în pofida crizei economice, financiare și 

sociale; atrage atenția asupra faptului că, în același timp, numărul stagiilor în străinătate a 

crescut exponențial; concluzionează că stagiile sunt în mod evident considerate de către 

tineri o oportunitate excelentă de consolidare a capacității lor de inserție profesională; 

recomandă ca Comisia și agențiile, organizatorii și instituțiile naționale să ia act de această 

evoluție1; 

3. subliniază faptul că meseriile legate de învățământul profesional și tehnic (VET) sunt 

caracterizate de flexibilitatea necesară pentru a fi profesate oriunde și, prin urmare, 

mobilitatea în contextul VET reprezintă unul dintre instrumentele importante pentru 

combaterea șomajului, întrucât consolidează capacitatea de inserție profesională, reduce 

lacunele în materie de competențe și facilitează corelarea cererii cu oferta pe piața 

locurilor de muncă, în special în ceea ce privește tinerii, asigurând dobândirea de 

competențe și o experiență unică de genul celor necesare pentru a fi competitiv pe piața 

actuală a muncii din UE; consideră că programul Erasmus+ conduce la dezvoltarea unor 

aptitudini profesionale specifice și a unor competențe transversale și transferabile, cum ar 

fi spiritul antreprenorial, și extinde oportunitățile de implicare a sectorului de producție, 

reprezentând astfel un instrument eficient pentru piața forței de muncă; încurajează statele 

membre să promoveze întreaga gamă de oportunități oferite de noul program Erasmus+, 

                                                 
1 A se vedea studiul „Student and staff mobility in times of crisis” („Mobilitatea studenților și a personalului pe 

timp de criză”), German Academic Exchange Service (DAAD), decembrie 2014, finanțat de Comisia Europeană. 
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care asigură tinerilor nu doar posibilități de studiu în străinătate, ci și de ucenicie și stagii; 

4. solicită promovarea și valorificarea cursurilor duale muncă/studiu și ca formarea 

profesională pentru persoanele care își caută un loc de muncă și pentru cele încadrate în 

muncă să fie consolidată, acordându-se o atenție deosebită grupurilor subcalificate; 

5. consideră că programele de mobilitate ar trebui să servească în primul rând ca instrument 

de îmbogățire a programei proprii atunci când lipsesc oportunități educaționale specifice 

în instituția sau țara-gazdă; consideră, prin urmare, că valoarea adăugată a unei astfel de 

experiențe ar trebui să fie un factor important în alegerea instituției-gazdă și că 

participanții la programele de mobilitate ar trebui să fie consiliați și îndrumați de instituția 

de origine în ceea ce privește alegerea oportunităților educaționale/experienței 

profesionale; consideră că verificarea caracterului adecvat al programelor de mobilitate 

este necesară și ex post; 

6. solicită o mai bună promovare a programelor de mobilitate pentru nivelurile avansate de 

învățământ superior, în vederea îndeplinirii obiectivelor de internaționalizare a 

universităților și a centrelor de cercetare europene; 

7. își exprimă îngrijorarea că Erasmus+ este considerat de către tineri în principal un 

program pentru studenții din învățământul superior; prin urmare, recomandă să se acorde 

o importanță sporită măririi vizibilității la nivel european, național și regional, a diferitelor 

domenii și subprograme asociate cu fiecare dintre acestea, incluzând învățământul 

preuniversitar (Comenius), învățământul superior (Erasmus), învățământul superior 

internațional (Erasmus Mundus), învățământul profesional și tehnic (Leonardo da Vinci) 

și educația pentru adulți (Grundtvig), precum și tineretul (Tineret în acțiune) și sporturile; 

8. invită Comisia, statele membre și principalele părți interesate să mărească vizibilității 

programelor din domeniul VET, pentru a înlătura barierele de ordin cultural și a combate 

lipsa de motivație, lipsa predispoziției proactive și lipsa competențelor lingvistice, mai 

ales în regiunile cele mai afectate de șomajul în rândul tinerilor; consideră că trebuie să se 

asigure faptul că aceste programe sunt accesibile tuturor cetățenilor fără discriminare; 

solicită orientarea către grupuri expuse riscului de șomaj, cum ar fi persoanele cu 

dizabilități; solicită facilitarea accesului la VET și la calificări prin promovarea capacității 

de adaptare în cadrul filierelor de ucenicie și a posibilității de ajustare a sistemelor, 

precum și a oportunităților de formare pentru grupurile care nu dispun de competențe de 

bază suficiente și pentru salariații cu calificare medie sau scăzută; reamintește faptul că 

trebuie să se țină seama de echilibrul de gen în ceea ce privește accesul la astfel de 

experiențe, în contextul unei promovări eficiente a programelor de mobilitate în domeniul 

VET în rândul femeilor; consideră, în acest sens, că ar trebui stabilite obiective 

ambițioase, iar progresele ar trebui monitorizate; 

9. subliniază disparitatea de gen în ceea ce privește învățământul, competențele și ocuparea 

forței de muncă în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) pe 

teritoriul UE și invită Comisia și statele membre să se angajeze pe deplin față de 

Erasmus+ și să utilizeze acest mecanism ca pe o oportunitate-cheie pentru dezvoltarea 

domeniului STIM, astfel încât femeile să beneficieze de mai multe posibilități de a începe 

o carieră în acest domeniu și să fie reduse astfel lacunele în materie de competențe 

existente în acest domeniu; 



 

AD\1082926RO.doc 5/10 PE569.480v02-00 

 RO 

10. reamintește faptul că persoanele cu dizabilități au cerințe speciale și, prin urmare, au 

nevoie de sprijin adecvat pentru a accesa programele de burse Erasmus+; solicită, prin 

urmare, Comisiei să introducă măsuri suplimentare pentru a sigura accesul 

nediscriminatoriu și fără obstacole al persoanelor cu dizabilități la toate programele de 

burse din cadrul programului Erasmus +; 

11. invită statele membre să asigure o pregătire adecvată și o dezvoltare profesională continuă 

a cadrelor didactice și a liderilor educaționali din cadrul VET, pentru a-i ajuta să utilizeze 

cele mai adecvate metode de predare bazate pe exerciții practice și experiențe din viața 

reală; 

12. încurajează Comisia și statele membre să asigure suficiente resurse financiare pentru a 

sprijini programele de mobilitate, ținând seama de eventualele obstacole de ordin 

financiar; consideră că ar trebui analizate metode pentru o vizibilitate extinsă cu privire la 

modul în care întreprinderile suplimentează bursa alocată sau posibilitatea de a acorda alte 

tipuri de ajutor; consideră că ar trebui asigurată și monitorizată complementaritatea dintre 

Fondul social european și programul Erasmus+, în vederea obținerii unor rezultate de 

succes; încurajează introducerea unui nivel minim al burselor, ajustat în conformitate cu 

diferențele în ceea ce privește condițiile de viață, prețurile și costurile între statele 

membre; sprijină ideea că statele membre ar trebui să introducă măsuri pentru a permite 

sprijinul necesar și benefic, acolo unde este relevant, de exemplu, pentru cazare și 

transport, acordând o atenție specială nevoilor minorilor și pregătind studenții înaintea 

experienței lor internaționale, de exemplu prin intermediul orientării profesionale, al 

predării limbilor străine și al comunicării interculturale; 

13. subliniază multiplele dezavantaje cu care se confruntă încă persoanele care își exercită 

dreptul la mobilitate, în ceea ce privește securitatea socială sau recunoașterea 

competențelor și subliniază că mobilitatea în cadrul programului Erasmus+ trebuie să 

vizeze depășirea acestora; 

14. solicită ca problemele legate de Serviciul european de voluntariat (SEV) în ceea ce 

privește asigurarea pentru participanți, aprobarea, gestionarea bazei de date și sprijinirea 

voluntarilor să fie abordate într-o manieră specifică, astfel încât să se prevină o scădere a 

participării; 

15. ia act de faptul că există încă o lipsă de informații cu privire la sistemele de recunoaștere, 

în sensul că sunt departe de utilizatori și dificil de utilizat și de înțeles; 

16. subliniază importanța unui spațiu european comun al educației bazat pe o componentă 

puternică a mobilității, incluzând nu doar învățământul superior, ci și VET, care va 

contribui la crearea și dezvoltarea unei identități europene mai puternice și a unei cetățenii 

consolidate; 

17. reamintește faptul că s-au adus îmbunătățiri importante datorită Cadrului european al 

calificărilor, în ceea ce privește recunoașterea diplomelor, creditelor, certificatelor 

profesionale, acreditării competențelor și experienței dobândite în contextul VET; solicită 

stabilirea unor obiective specifice, printre care se numără punerea în aplicare a unui sistem 

pe deplin operațional de transfer și recunoaștere a creditelor, care să se bazeze pe sistemul 

european de credite pentru educație și formare profesională (SECEFP); încurajează 

dezvoltarea unor calificări comune în domeniul VET, care să se poată asigura 
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recunoașterea internațională a calificărilor; 

18. susține elaborarea unei Cărți verzi privind învățământul profesional, formarea 

profesională, mobilitatea și recunoașterea aptitudinilor și competențelor în Europa, care să 

fie întocmită în strânsă cooperare cu toate părțile interesate principale; reamintește faptul 

că recomandările actuale privind VET trebuie să fie pe deplin puse în aplicare; atrage 

atenția asupra faptului că nerecunoașterea competențelor are un impact negativ asupra 

obiectivelor privind ratele de ocupare a forței de muncă din cadrul Strategiei Europa 2020 

și împiedică libera circulație astfel cum este consacrată în tratate; 

19. subliniază importanța majoră a recunoașterii în toate statele membre a realizărilor și a 

competențelor și abilităților dobândite de către cursanți; consideră că programele europene 

de mobilitate au un impact direct asupra beneficiarilor în ceea ce privește învățarea non-

formală și informală, îmbunătățindu-le în cele din urmă capacitatea de inserție 

profesională și abilitatea de a se adapta la piața locurilor de muncă; invită Comisia și 

statele membre să își intensifice eforturile pentru a asigura recunoașterea învățării 

informale și non-formale prin intermediul unor proceduri de validare a competențelor; 

20. deplânge faptul că învățarea non-formală a pierdut din vizibilitate și din bugetul alocat în 

cadrul actualului program Erasmus +; subliniază importanța învățării non-formale la nivel 

european, în special prin intermediul activităților pentru tineret și al voluntariatului 

persoanelor în vârstă; solicită ca învățării non-formale și informale să i se acorde un loc 

clar și vizibil în programul Erasmus+; consideră, în plus, că ar trebui să existe posibilitatea 

de depunere a candidaturii pentru proiecte la scară largă de educație pentru adulți, care să 

fie guvernate de aceleași principii ca alianțele de competențe sectoriale sau alianțele de 

cunoștințe; 

21. invită Comisia și statele membre să depună toate eforturile în vederea realizării 

obiectivelor strategiei europene pentru educație și formare 2020; consideră că mobilitatea 

trebuie să țină seama de aspectele legate de învățământul profesional și tehnic continuu 

(CVET), deoarece acesta este esențial pentru îmbunătățirea și actualizarea competențelor 

și cunoștințelor de specialitate; subliniază că învățarea pe termen lung și învățământul 

profesional și tehnic sunt esențiale pentru asigurarea unor perspective mai bune de inserție 

profesională pentru șomerii de lungă durată; 

22. solicită statelor membre să îmbunătățească punerea în aplicare a programelor de 

mobilitate în domeniul VET și să elimine obstacolele rămase și, acționând împreună cu 

Comisia și agențiile executive naționale și europene, precum și cu principalele părți 

interesate, să își continue cooperarea menită să îmbunătățească programele de mobilitate 

în domeniul VET; consideră că această cooperare ar trebui să conducă la revizuirea 

cerințelor cu scopul de a asigura relevanța acestora cu privire la durată, conținut, 

competențe și rezultatele învățării, combinând totodată mobilitatea în ceea ce privește atât 

centrele de formare, cât și locul de muncă și acordând prioritate perioadelor de experiență 

cu durată mai lungă (de exemplu de șase luni) în raport cu cele echivalente, dar mai 

scurte; 

23. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească atât calitatea, cât și oferta de ucenicii, 

astfel încât fiecărui student înscris în VET să îi fie garantat un loc de ucenicie, asigurându-

se astfel un învățământ profesional și tehnic de calitate care îmbunătățește cu adevărat 

rezultatele pe piața forței de muncă și le asigură tinerilor aptitudini și competențe pe viață; 
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24. invită Comisia să prezinte o propunere privind un sistem de ucenicie al UE care să 

garanteze o serie de drepturi pentru ucenici și cursanții din domeniul VET și invită statele 

membre să aprobe o astfel de propunere; subliniază rolul pozitiv pe care îl pot juca 

persoanele în vârstă în educația și formarea profesională a tinerilor, cu scopul de a 

optimiza schimbul între generații prin stagii și mentorat, precum și de a facilita învățarea 

bazată pe experiență în echipe formate din persoane din generații diferite; încurajează 

Comisia și statele membre să adopte măsuri concrete pentru a se asigura că uceniciile și 

stagiile din cadrul programului Erasmus+ nu sunt utilizate în mod abuziv, fiind 

transformate într-un instrument de reducere a costului forței de muncă; 

25. recomandă ca toate părțile interesate principale să încerce să găsească strategii comune 

menite să asigure într-o mai mare măsură întoarcerea sau mobilitatea stagiarilor și 

ucenicilor din învățământului profesional în alte părți ale Europei, respectându-li-se 

totodată preferințele, obiectivul fiind acela de a canaliza cunoștințele și experiența 

dobândite „în străinătate” către reducerea dezechilibrelor și creșterea coeziunii în regiunile 

lor de origine unde există un deficit de competențe sau în altă parte în Europa; 

26. subliniază nevoia urgentă ca sectoarele industriei și serviciilor, atât cele private, cât și cele 

publice, inclusiv sectorul producției (în special IMM-urile și microîntreprinderile), să fie 

consultate și/sau implicate în conceperea, elaborarea, punerea în aplicare și sprijinirea 

unor programe de mobilitate de calitate în domeniul VET; consideră că la selecția 

programelor ar trebui să se țină seama de oportunitățile de angajare în întreprinderile și 

organizațiile gazdă; consideră că un parteneriat flexibil și constructiv bazat pe dialog, 

cooperare și bune practici între toate părțile interesate va asigura succesul și valoarea 

adăugată a VET; consideră că schimbul de cunoștințe și de bune practici între centrele de 

formare profesională și întreprinderi este, de asemenea, necesar; invită Comisia să 

urmărească evoluția cererii și ofertei de pe piața forței de muncă din UE, precum și 

mobilitatea geografică și profesională, pentru a se adapta nevoilor de pe piața forței de 

muncă; consideră că acest lucru ar reduce decalajele dintre, pe de o parte, oferta de cursuri 

de formare și ce îi așteaptă de fapt pe tineri în mediul de afaceri, și, pe de altă parte, 

nevoile de pe piață în sectoarele cu valoare adăugată (de exemplu, economia digitală și 

economia ecologică, energia, apărarea, sectorul serviciilor de îngrijire și reabilitarea 

locuințelor); 

27. constată că, în climatul economic actual, caracterizat printr-o rată ridicată a șomajului în 

rândul tinerilor și o neconcordanță între cerere și ofertă în ceea ce privește competențele, 

programele de mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic trebuie să fie 

mai bine adaptate la cerințele specifice ale pieței locurilor de muncă; 

28. constată că, în contextul unei tranziții către o economie mai digitalizată, are loc o 

redefinire a locurilor de muncă și a competențelor; invită, prin urmare, statele membre și 

Comisia să acționeze împreună cu sectorul privat în vederea elaborării unor strategii 

privind competențele și a unor programe VET pentru recalificarea lucrătorilor; 

29. subliniază rezultatele pozitive obținute de programul Erasmus anterior pentru tinerii 

antreprenori și rolul VET în promovarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor 

europeni; speră, prin urmare, că inițiativele UE de sprijinire a antreprenoriatului în rândul 

tinerilor și crearea de întreprinderi noi inovatoare vor fi consolidate; 

30. sprijină programul Erasmus pentru tinerii antreprenori al Comisiei, care oferă viitorilor 
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antreprenori șansa de a învăța alături de antreprenori cu experiență, care conduc mici 

întreprinderi în țările participante; subliniază caracterul „reciproc avantajos” al acestor 

schimburi, care le permite noilor antreprenori să dobândească competențele esențiale 

pentru gestionarea cu succes a afacerilor, antreprenorii cu experiență beneficiind în același 

timp de o nouă perspectivă asupra afacerii lor și putând să își extindă rețelele profesionale 

și să pătrundă pe piețe noi; 

31. salută instrumentele dezvoltate de către Comisie, cum ar fi Cadrul european al calificărilor 

(CEC), Europass, Eures și platforma pentru oferte de educație și calificări în Europa 

(Ploteus), care oferă informații privind VET și mobilitatea, dar regretă faptul că aceste 

instrumente nu sunt suficient de cunoscute sau utilizate; solicită Comisiei, statelor 

membre și organismelor publice de ocupare a forței de muncă să facă cunoscute 

programul Erasmus+ și alte instrumente menite să promoveze mobilitatea în domeniul 

VET, în special în rândul IMM-urilor, precum și să sensibilizeze opinia publică cu privire 

la acestea; consideră că eficientizarea la maximum a acestor instrumente va permite unui 

număr mai mare de persoane să profite de aceste oportunități, astfel încât să poată fi atins 

obiectivul privind mobilitatea; consideră că consultarea și/sau implicarea sectorului de 

producție în elaborarea și actualizarea acestor instrumente ar crea valoare adăugată și ar 

facilita răspunsul la cerințele pieței forței de muncă; ia act de faptul că sunt necesare 

eforturi mai mari din partea Comisiei în vederea reducerii birocrației, atât pentru 

candidați, cât și pentru întreprinderile și instituțiile gazdă, și insistă asupra faptului că o 

mai mare transparență, simplitate și claritate în ceea ce privește punerea în aplicare a 

programelor va contribui la rezolvarea problemelor din trecut legate de plăți; invită 

organismele responsabile să investigheze și să corecteze toate deficiențele în această 

privință, dup caz și cât mai repede posibil; 

32. salută îmbunătățirea măsurilor privind accesul la documente asociate cu programul în 

toate limbile oficiale ale UE; constată că ar trebui îmbunătățită calitatea traducerii, pentru 

a se evita ambiguitățile și înțelegerea greșită de către participanți; 

33. consideră că mobilitatea în domeniul VET încurajează și mobilitatea profesională, nu doar 

pe cea academică; invită Comisia să promoveze această mobilitate profesională prin 

intermediul mecanismelor de adaptare profesională și asistență lingvistică, astfel încât să 

se asigure faptul că experiențele din alte țări au succes și se desfășoară fără probleme; 

subliniază faptul că bunele competențe lingvistice sunt esențiale în viața profesională și 

salută faptul că competențele lingvistice ale participanților la proiectele Erasmus+ vor fi 

consolidate prin intermediul unor teste și cursuri de limbi străine online standardizate (de 

exemplu prin intermediul portalului OLS); 

34. subliniază faptul că există 20 de parteneriate transfrontaliere EURES, care oferă asistență 

unui număr de aproape 600 000 de lucrători din regiunile de frontieră care trăiesc în țările 

lor natale și lucrează într-o altă țară și că aceste parteneriate îi ajută pe acești lucrători să 

depășească problemele administrative, juridice și organizaționale care afectează căutarea 

unui loc de muncă și angajarea în context transfrontalier; subliniază importanța acestor 

parteneriate pentru încurajarea mobilității în regiunile transfrontaliere; încurajează statele 

membre să sprijine aceste parteneriate și să le promoveze mai mult, în special în rândul 

tinerilor; 

35. apreciază în mod pozitiv lansarea de proiecte-pilot, precum și proiectul aprobat recent, 
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intitulat „Un cadru european pentru mobilitatea ucenicilor”, ca punct de plecare pentru 

îmbunătățirea programului Erasmus+ care vizează facilitarea unei mai mari și mai bune 

mobilități de lungă durată în domeniul VET; solicită crearea unui cadru pentru inițiative 

pe termen lung în opoziție cu acțiunile care se axează doar pe proiecte, pentru a institui un 

sistem permanent și sustenabil care să fie pe deplin operațional și predictibil și care să 

încurajeze libera circulație a competențelor pe teritoriul Europei; 

36. ia act de faptul că un cadru european pentru mobilitatea ucenicilor ar putea acționa ca 

instrument specific pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor prin facilitarea unei 

tranziții ușoare de la educație și formare la piața muncii; solicită îmbunătățirea 

posibilităților pentru studenții din cadrul VET de a accesa stagii în țările învecinate, de 

exemplu, prin finanțarea costurilor de călătorie ale studenților care locuiesc în continuare 

în țara lor natală; 

37. subliniază importanța Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor pentru sprijinirea uceniciilor, a stagiilor, a VET, a plasamentelor 

și a continuării educației pentru obținerea unei calificări; invită Comisia și statele membre 

să se asigure că sunt alocate fonduri adecvate acestor programe pentru întreaga perioadă 

de programare 2014-2020; 

38. ia act de faptul că resursele europene alocate programelor Erasmus+ și VET nu sunt 

proporționale cu numărul sau necesitățile potențialilor beneficiari ai mobilității oferite de 

aceste sisteme și, prin urmare, invită statele membre să promoveze acorduri bilaterale 

pentru suplimentarea activităților programelor Erasmus+ și VET european, sporind astfel 

mobilitatea tinerilor europeni; 

39. solicită o reexaminare/revizuire a cadrului financiar multianual (CFM), bazată pe criterii 

care să includă evaluarea prealabilă a eficacității măsurilor de combatere a șomajului, 

fiind reduse fondurile pentru măsurile mai puțin eficiente; consideră că o astfel de 

abordare este deosebit de importantă în perioade de criză, cum ar fi cea din prezent, care 

sunt marcate de dezechilibre inacceptabile; 

40. invită Comisia să furnizeze statistici actualizate și să realizeze evaluări și/sau studii 

privind programul Erasmus + și alte programe de mobilitate în domeniul VET, acolo unde 

acest lucru este fezabil, pentru a măsura impactul acestora referitor la corelarea 

experienței profesionale cu locurile de muncă în ceea ce privește rata de angajare și, de 

asemenea, să analizeze motivele pentru care din unele state membre provin mai multe 

candidaturi pentru experiențe de muncă și învățare în cadrul VET în străinătate, precum și 

să elaboreze un plan în vederea unei implicări sporite a acestora; consideră că statisticile și 

evaluările rezultate ar trebui să fie incluse și luate în considerare atunci când se elaborează 

evaluarea la jumătatea perioadei a programului Erasmus +. 
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