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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că investițiile în educație și formare și anticiparea nevoilor în materie de 
competențe sunt esențiale dacă se dorește respectarea angajamentului din cadrul Strategiei 
Europa 2020 de a îmbunătăți nivelurile de educație prin reducerea abandonului școlar la 
10 % sau mai puțin și prin extinderea finalizării studiilor superioare sau echivalente la cel 
puțin 40 %;

2. regretă rata exagerat de mare a șomajului în rândul tinerilor în cadrul UE; observă că 
șomajul în rândul tinerilor are efecte negative asupra coeziunii sociale, a echității și a 
creșterii economice; invită Comisia și statele membre să colaboreze pentru a acorda 
prioritate punerii în aplicare a politicilor active pentru piața forței de muncă în vederea 
soluționării acestei crize;

3. subliniază că este extrem de important să se garanteze un acces egal și universal la un 
învățământ public de calitate și la învățarea pe tot parcursul vieții atât pentru dezvoltarea 
intelectuală și socială a indivizilor, cât și pentru dobândirea de competențe necesare 
inserției profesionale;

4. pentru realizarea acestor obiective, subliniază importanța parcursurilor educaționale și 
profesionale integrate, care au ca scop dobândirea de calificări profesionale și de diplome 
de studii, precum și necesitatea unor inițiative în domeniul educației adulților și al 
recuperării competențelor de bază; în vederea implicării categoriilor de persoane aflate 
într-o situație vulnerabilă din cauza lipsei de instruire și calificări, invită statele membre să 
dezvolte pe întreg teritoriul lor servicii de consiliere profesională, care să ofere informații 
utile referitoare la oportunitățile de educație și formare, precum și evaluări ale 
competențelor individuale;

5. recunoaște rolul important pe care trebuie să îl joace învățământul profesional în 
împlinirea potențialului unui număr semnificativ de tineri, dar și în atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020;

6. consideră că măsurile propuse în comunicarea Comisiei vor necesita o coordonare fermă a 
politicilor; prin urmare, îndeamnă statele membre, îndeosebi ministerele lor de resort, să 
se implice în mai mare măsură în procesul de identificare timpurie a nevoilor în materie de 
competențe, sugerând un orizont de timp de cel puțin 10 ani; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de educație și formare, sunt esențiale comunicarea 
eficace și cooperarea dintre angajatori, partenerii sociali, instituțiile de învățământ și 
organismele de formare, prin intermediul unor mecanisme specifice care să identifice
nevoile pieței muncii; reafirmă necesitatea de a asigura accesul publicului la informații de 
calitate în această privință; îndeamnă statele membre să integreze în programele lor de 
educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții competențe transversale axate pe TIC, 
pe aptitudinile artistice, pe mobilitate, pe participarea democratică și pe multiculturalism; 
în acest sens, subliniază că este esențial să se recunoască și să se valorifice competențele 
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și aptitudinile dobândite prin educația informală și non-formală;

7. în acest scop, trebuie susținute în mod corespunzător o serie de instrumente, cum ar fi 
anchetele privind profilurile profesionale sau ocupațiile cerute în diferite sectoare, 
realizate în parteneriat social;

8. ia act de faptul că forța de muncă din UE trebuie să fie mai calificată pentru a putea 
contribui și pentru a se putea adapta la schimbările tehnologice și la noile abordări privind 
organizarea muncii; solicită statelor membre să investească mai mult în sistemele de 
învățământ și de formare profesională, să anticipeze nevoile în materie de competențe, să 
alinieze cererea și oferta și să ofere servicii de consiliere profesională;

9. salută înființarea Observatorului european pentru ocuparea forței de muncă și recunoaște 
că instituirea unui instrument online de mobilitate profesională precum „Panorama 
competențelor în UE”, care oferă informații clare privind oportunitățile de angajare, ar 
putea ajuta viitorii lucrători să se orienteze și să dobândească o combinație justă de 
competențe, cum ar fi cele în domeniul TIC și al limbilor străine, sporindu-le astfel 
perspectivele de angajare și adaptabilitatea; este ferm convins că o previziune în acest sens 
ar trebui să acopere o perioadă de 10 ani;

10. consideră că o mai strânsă legătură a sistemului educațional cu mediul de afaceri poate 
contribui la corecta identificare a competențelor cerute la un moment dat și, ulterior, la o 
inserție mai ușoară a tinerilor pe piața muncii;

11. reamintește că instituțiile de învățământ superior și organismele de formare joacă un rol 
esențial în economiile regionale ale statelor membre, fiind locuri unice în care se reunesc 
inovarea, educația și cercetarea și care pot contribui la crearea de locuri de muncă; 
subliniază importanța fundamentală a cooperării strânse dintre facultățile din cadrul 
acelorași universități, dintre universități, alte instituții de învățământ superior și organisme 
de formare, regiuni, guverne, părțile interesate din societatea civilă, în special partenerii 
sociali, și întreprinderi pentru dezvoltarea economică și socială a Europei; recunoaște, în 
acest context, rolul inițiativei privind dialogul dintre universități și întreprinderi;

12. constată, de asemenea, că internaționalizarea învățământului are semnificații sociale, 
culturale și economice și, prin urmare, îndeamnă Comisia să faciliteze mobilitatea 
internațională a cercetătorilor, a studenților, a oamenilor de știință și a cadrelor didactice 
universitare atât în interiorul UE, cât și în afara acesteia;

13. își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește faptul că persoane cu un nivel ridicat de 
educație acceptă locuri de muncă pentru care sunt supracalificați sau locuri de muncă 
necalificate, ceea ce duce la „irosirea creierelor” în UE;

14. evidențiază necesitatea de a păstra tradiția artizanatului și competențele asociate acestuia 
și de a stabili strategii pentru micii întreprinzători din acest domeniu pentru a conserva 
identitatea culturală a sectorului artizanatului; în acest sens, reamintește importanța 
susținerii formării profesionale la locul de muncă și a mobilității tinerilor artizani; observă 
că promovarea uceniciei pentru integrarea tinerilor în sector poate fi o măsură de politică 
activă care trebuie încurajată și invită statele membre să ia măsuri adecvate în privința 
respectivă; subliniază importanța științelor umaniste ca domeniu de cercetare a trecutului 
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și de păstrare mai bună a identităților culturale;

15. consideră că ar trebui să se pună în aplicare măsuri de instituire a unui sistem de instruire 
informală la locul de muncă, de exemplu a unui sistem de ucenicie, printre altele în cadrul 
sectorului artizanatului și al profesiilor tradiționale, pentru a face mai accesibile 
dobândirea de noi competențe și găsirea de locuri de muncă, precum și pentru a promova 
diversificarea pieței forței de muncă;

16. subliniază necesitatea de a crește vizibilitatea și atractivitatea profesiilor și a locurilor de 
muncă în care se înregistrează un deficit de forță de muncă pe piață;

17. solicită Comisiei să crească vizibilitatea și sprijinul financiar pentru programul Leonardo 
da Vinci, care permite dobândirea de noi competențe, cunoștințe și calificări și care crește 
atractivitatea educației profesionale; în plus, subliniază că formarea la locul de muncă este 
deosebit de importantă și solicită sprijinirea sistemelor naționale care promovează aceste 
tipuri de oportunități de dezvoltare profesională;

18. constată că subprogramul Erasmus are o rată de aplicare care se apropie de 100%; 
reamintește dovezile bine documentate care demonstrează că Erasmus facilitează 
considerabil studiile în străinătate și le oferă studenților o gamă mai largă de competențe, 
fapt care, la rândul său, îmbunătățește semnificativ perspectivele de angajare ale 
studenților participanți la programul Erasmus și, prin aceasta, contribuie substanțial la 
competitivitatea Europei;

19. subliniază că abilitatea de a comunica în limbi străine este considerată importantă pentru 
toți cetățenii UE și privită pe piața forței de muncă drept o competență utilă; prin urmare, 
încurajează această cerință de cunoaștere a limbilor străine și sprijină învățarea și 
dezvoltarea predării lor, în special în cadrul formării la locul de muncă, inclusiv 
dobândirea de competențe de comunicare în limbi de mai mică circulație și cu o utilizare 
mai redusă la nivel internațional;

20. consideră că nu se acordă atenția cuvenită potențialului migranților din țările care nu sunt 
membre ale UE de a veni în întâmpinarea nevoilor pieței muncii;

21. consideră că învățământul tehnic superior neuniversitar este un sector-cheie pentru 
îmbinarea dobândirii de competențe cu nevoile întreprinderilor și cu obiectivele creșterii 
economice și productivității;

22. recunoaște că instituțiile de învățământ superior și organismele de formare au capacitatea 
de a pregăti studenții pentru piața muncii: spre exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
cercetare și dezvoltare pot beneficia de resursele și expertiza universităților în materie de 
cercetare, iar IMM-urile pot oferi studenților stagii și ucenicii de calitate pentru a-și 
optimiza experiența educativă și a-și spori oportunitățile de angajare; solicită, așadar, 
intensificarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior, organismele de formare 
și IMM-uri, oferind studenților oportunitatea de a dobândi și a-și dezvolta competențe 
antreprenoriale; observă rolul industriilor culturale și creative în furnizarea unui cadru 
adecvat de învățare și formare;

23. solicită schimburi de experiență, precum și prezentarea și promovarea de bune practici în 
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vederea creșterii capacității de inserție profesională și a nivelului de educație în funcție de 
cererea actuală de pe piața forței de muncă;

24. subliniază importanța învățării pe tot parcursul vieții ca metodă de consolidare constantă a 
competențelor și a cunoștințelor pe întreaga durată a vieții unei persoane și ca metodă de 
îmbunătățire în continuare a incluziunii sociale, a dezvoltării personale și a cetățeniei 
active;

25. solicită un sprijin mai mare pentru educația formală și cea non-formală, precum și 
recunoașterea acestora ca părți integrante ale procesului de învățare pe tot parcursul vieții;

26. subliniază importanța locurilor de muncă ecologice ca locuri de muncă noi pe piața 
globală actuală în vederea păstrării și restabilirii calității mediului;

27. invită statele membre să își continue colaborarea strânsă pentru eliminarea obstacolelor 
administrative și juridice din calea mobilității studenților și a lucrătorilor și pentru 
recunoașterea diplomelor academice și a calificărilor;

28. îndeamnă la asiduitate pentru integrarea deplină a grupurilor defavorizate pe piața muncii, 
inclusiv pentru căutarea de locuri de muncă adecvate pentru persoanele cu dizabilități, 
care au de cele mai multe ori aptitudini unice sau excepționale;

29. subliniază persistența discriminării de gen în anumite domenii de activitate și în ocuparea 
anumitor funcții și solicită să se elimine diferențele de tratament dintre bărbați și femei, 
precum și stereotipurile de gen privind anumite locuri de muncă.
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