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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că, în noua economie digitală, creativitatea şi tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC) pun bazele unei noi culturi a mediului de afaceri care poate facilita 
cooperarea şi schimburile de bune practici între statele membre, în vederea îmbunătăţirii 
calităţii educaţiei şi formării profesionale (EFP) şi că este timpul, prin urmare, să punem 
EFP în centrul preocupărilor, în special în vederea depăşirii provocărilor prezentate de  
strategia Europa 2020, cum ar fi obiectivul principal al UE de a se ajunge la situaţia în 
care 40% din persoanele între 30 şi 34 de ani sunt absolvente ale educaţiei terţiare sau 
echivalente;

2. subliniază importanţa unor modele economice sociale şi incluzive pentru această nouă 
cultură antreprenorială şi atrage atenţia că este fundamental ca instituţiile care oferă 
educaţie şi formare profesională, inclusiv învăţământul superior, să furnizeze studenţilor 
lor cunoştinţe detaliate privind toate formele de antreprenoriat, inclusiv economia socială 
şi incluzivă, precum şi principiile etice şi responsabile ale gestionării;

3. subliniază necesitatea întocmirii unui inventar al domeniilor în care Uniunea Europeană se 
află, sau s-ar putea afla într-o situaţie comparativ avantajoasă la nivel mondial şi pentru 
care ar trebui elaborate strategii de perfecţionare profesională;

4. reaminteşte faptul că investiţiile în educaţie şi formare sunt esenţiale pentru un viitor mai 
bun al europenilor; consideră că noile abilităţi şi competenţe-cheie, în special cele 
necesare pentru locurile de muncă din sectoarele cu creştere economică strategică, 
furnizează oamenilor noi posibilităţi şi, în plus, pun bazele unei dezvoltări economice şi 
sociale sustenabile pe termen lung; consideră că este important, în acest sens, ca statele 
membre şi toţi actorii implicaţi să se asigure că lucrătorii dobândesc competenţele de bază 
de care au nevoie; 

5. subliniază că învăţarea pe tot parcursul vieţii va fi esenţială dacă se doreşte prevenirea 
şomajului şi se ţine seama, în mod corespunzător, de diversele parcursuri profesionale; 
având în vedere acest obiectiv, lucrătorii trebuie să fie conştientizaţi de necesitatea 
perfecţionării continue;

6. reiterează criticile aduse reducerilor operate de Consiliul de Miniştri în bugetul pentru 
2011 în ceea ce priveşte finanţarea principalelor programe ale UE din sfera educaţiei 
(Programul pentru învăţarea de-a lungul vieţii şi Programul Oameni - cu reduceri de 25 de 
milioane de euro, respectiv 100 de milioane de euro); este evident, astfel, că ambiţioasa 
strategie Europa 2020 este în contratimp cu realitatea constrângerilor bugetare;

7. consideră că actualele programe europene de pregătire profesională sunt eficiente şi ar 
trebui să li se ofere mai mult sprijin în viitor;

8. recomandă acordarea de stimulente angajatorilor pentru ca aceştia să-şi încurajeze 
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lucrătorii să participe la cursuri de formare profesională;

9. subliniază importanţa promovării participării periodice la cursuri de formare profesională 
ca parte a învăţării pe tot parcursul vieţii;

10. subliniază faptul că legătura dintre educaţie şi formare, îndeosebi parcursul de la educaţia 
profesională la cea superioară, solicită extinderea posibilităţilor de interconectare a 
învăţământului profesional cu educaţia universitară, punându-se un accent deosebit pe 
integrarea lor în mecanisme care să ofere informaţii cu privire la posibilităţile de carieră, 
orientări şi consiliere profesională; consideră, totodată, că trecerea de la formare la 
angajare asigură faptul că cei care au beneficiat de formare profesională dobândesc 
aptitudinile care se cer pe piaţa muncii;

11. subliniază importanţa pe care o are la nivel local şi regional stimularea sinergiilor eficiente 
şi a modalităţilor eficiente de cooperare între şcoli, agenţii de formare, centre de cercetare 
şi întreprinderi, pentru a se depăşi închiderea în sine caracteristică sistemelor de educaţie 
şi neconcordanţa dintre cunoştinţe şi aptitudini şi necesităţile de pe piaţa muncii, precum 
şi creşterea angajabilităţii tinerilor, în special a femeilor, făcându-se trimiteri specifice la 
calificările obţinute prin educaţia profesională continuă; 

12. sugerează că elaborarea unei noi strategii pentru învăţarea limbilor străine cu scopul 
îmbunătăţirii cunoştinţelor generale din anumite domenii de competenţe va facilita 
mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor; subliniază că, pe lângă aceasta, garantarea 
unei tranziţii mai uşoare de la formarea profesională la educaţia superioară va contribui la 
creşterea atractivităţii cursurilor de formare profesională;

13. consideră că oportunitatea oferită de mobilitate reprezintă o parte esenţială a EFP şi 
recomandă, în consecinţă, actualizarea programului Leonardo da Vinci;

14. consideră că mobilitatea transfrontalieră în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
este la fel de importantă ca şi mobilitatea în domeniul educaţiei generale şi îşi exprimă 
credinţa că ar trebui depuse mai multe eforturi în dezvoltarea acestui tip de mobilitate;

15. recomandă stimularea creativităţii, inovării şi spiritului antreprenorial la toate nivelurile de 
educaţie, inclusiv în domeniul formării profesionale şi recunoaşterea aptitudinilor 
dobândite prin orice formă de învăţare, inclusiv neoficială şi informală; recomandă, de 
asemenea, încurajarea proiectelor care sprijină transmiterea de cunoştinţe şi aptitudini de 
la o generaţie la alta; 

16. subliniază că creşterea ratelor de îmbătrânire a populaţiei din Europa creşte importanţa 
învăţării continue şi a programelor educaţionale şi impune necesitatea sprijinirii acestora;

17. consideră că educaţia pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial ar trebui să constituie o 
parte importantă a FEP, în scopul creşterii atractivităţii acesteia în rândul tuturor 
studenţilor şi a ameliorării acestui spirit în conformitate cu prevederile strategiei Europa 
2020;

18. recunoaşte rolul important jucat de stereotipurile de gen în practicile noastre educaţionale 
şi subliniază, în consecinţă, importanţa elaborării unor strategii menite să ducă la o 
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educaţie neutră din perspectiva de gen, fapt care ar contribui la realizarea unui acces egal 
al femeilor şi bărbaţilor la EFP şi la angajare; 

19. consideră esenţial rolul pe care îl joacă autorităţile regionale şi locale în ceea ce priveşte 
cooperarea cu centrele EFP şi cu mediul de afaceri în dezvoltarea unui mediu propice care 
să permită intrarea cu succes pe piaţa muncii a studenţilor implicaţi în EFP;

20. invită statele membre să creeze posibilităţi de tranziţie pentru tinerii care nu deţin sau 
deţin o diplomă de absolvire de nivel scăzut, pentru a le înlesni intrarea pe piaţa muncii; 
solicită, ca recunoaştere a actualităţii sale stringente, instituirea unui proiect-pilot destinat 
combaterii şomajului în rândul tinerilor, care să ajute statele membre să dezvolte o 
interconectare la nivelul reţelelor locale între şcoală, întreprinderi, asistenţa pentru tineri şi 
persoanele tinere;

21. încurajează Comisia să elaboreze şi să actualizeze periodic un tablou care să prezinte o 
imagine de ansamblu, pe regiuni, a calificărilor obţinute prin formare şi a cererii;

22. solicită Comisiei să continue să sprijine şi să implementeze în mod consecvent un sistem 
de certificare de calitate, care să dea un impuls vital proceselor de inovare în ce priveşte 
acţiunea, eficacitatea şi eficienţa, precum cele recomandate în Cadrul european de 
referinţă pentru asigurarea calităţii în EFP (EQAVET), şi instrumentele create prin 
procesul de la Copenhaga, precum Europass şi Cadrul european al calificărilor (CEC); 
solicită statelor membre simplificarea procedurilor de recunoaştere a calificărilor 
profesionale obţinute în străinătate care permit dovedirea aptitudinilor profesionale, nu 
doar prin certificate formale, ci şi prin perioade de probă, examinări practice şi teoretice, 
precum şi evaluări de specialitate;

23. consideră că provocările prezentate de procesul de la Copenhaga şi strategia Europa 2020 
impun alocarea de resurse financiare adecvate, printre altele, prin Fondurile Structurale, 
mai ales FSE, şi o implicare mai activă în promovarea unei EFP de înaltă calitate prin 
acţiuni concrete, precum şi includerea unor modele şi metode noi de formare, cum ar fi 
conferirea de vizibilitate unor cazuri care să prezinte succesul studenţilor pe piaţa muncii, 
făcând publicitate prestigiului asociat EFP în firmele mari şi oferind informaţii şi orientări 
mai cuprinzătoare privind chestiunile EFP, înainte de terminarea educaţiei obligatorii; 
subliniază că ar fi foarte utilă încurajarea schimburilor de experienţă privind programele 
de sprijin şi perioadele petrecute în străinătate, cum ar fi participarea la programul 
Leonardo da Vinci;

24. recomandă promovarea autonomiei centrelor EFP în ceea ce priveşte planificarea, 
finanţarea, gestionarea şi evaluarea activităţilor, precum şi introducerea unor forme mai 
dinamice de cooperare între centrele EFP şi întreprinderi;

25. îndeamnă guvernele să promoveze o EFP flexibilă, orientată spre nevoile specifice ale 
organizaţiilor şi întreprinderilor, care să permită fructificarea tuturor formărilor şi 
pregătirilor realizate, reconcilierea acelei formări cu viaţa privată şi cu alte activităţi 
profesionale, precum şi impulsionarea mobilităţii europene, cu un accent special pe 
înlesnirea accesului la EFP pentru organizaţiile care ar putea fi marginalizate, pentru a le 
prelungi formarea;
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26. reaminteşte că programele EFP ar trebui extinse astfel încât să corespundă principiilor 
învăţării pe tot parcursul vieţii si a cursurilor de formare iniţială şi continuă;

27. consideră că trebuie pus accent pe o mai bună armonizare între diferitele sisteme 
educaţionale ale statelor membre, care să rezolve aceste diferenţe şi să asigure 
recunoaşterea reciprocă a certificatelor şi diplomelor de către statele membre, pentru a 
intensifica cooperarea transfrontalieră şi pentru a sprijini mobilitatea;
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