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SUGESTII

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

1. consideră că educaţia şi formarea sunt cruciale pentru integrarea tinerilor pe piaţa muncii 
şi subliniază că este important ca programele de învăţare de-a lungul vieţii să fie 
accesibile tuturor şi ca oamenii să dispună de aptitudinile şi competenţele prezentate în 
"Noi competenţe pentru noi locuri de muncă"; 

2. subliniază că este important ca oamenii să fie ajutaţi să demareze propriile afaceri şi 
recomandă o campanie de informare la nivel UE, care să se desfăşoare în instituţiile de 
învăţământ, axată pe spiritul antreprenorial, capitalul de pornire, impozitarea pentru noile 
întreprinderi, asistenţa pentru formare;

3. consideră că parteneriatul între educaţie şi piaţa muncii este esenţial şi solicită ameliorarea 
mobilităţii studenţilor, a profesorilor şi a angajaţilor;

4. sprijină asigurarea de stagii care să completeze programa şcolară, oferindu-le elevilor 
posibilitatea de a câştiga experienţă de muncă şi facilitându-le astfel integrarea viitoare pe 
piaţa muncii;

5. consideră dezvoltarea stagiilor esenţială, deoarece reprezintă o posibilitate de a începe 
activitatea pe piaţa muncii dispunând doar de un nivel redus de experienţă şi formare; 
consideră că stagiile reprezintă un mijloc util de îmbinare a educaţiei cu munca, având în 
vedere că anumite programe prezintă o rată a inserţiei profesionale de 70% după 
efectuarea unui stagiu reuşit;

6. consideră că ucenicii trebuie formaţi corespunzător şi că această formare la locul de 
muncă ar trebui să servească drept mijloc de însuşire a competenţelor şi aptitudinilor; 
sprijină consolidarea legăturii dintre educaţie şi muncă şi sugerează că, pe lângă 
tehnologie şi ştiinţe, trebuie predate şi limbile străine;

7. reaminteşte că noua strategie UE 2020 trebuie să joace un rol important în îmbunătăţirea 
gradului de angajare a cetăţenilor; tinerii fiind elementul cheie în realizarea obiectivelor 
acesteia, consideră că este esenţial ca aceştia să primească o educaţie şi o formare mai 
bune.


