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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 faptul că în noua economie digitală creativitatea și tehnologiile informației și 
comunicațiilor (TIC) contribuie la crearea unei noi culturi a afacerilor strâns legate de 
educația și formarea profesională (EFP) și că este timpul, prin urmare, să punem EFP în 
centrul preocupărilor, în special în vederea depășirii provocărilor formulate în Strategia 
Europa 2020;

2. reamintește faptul că investițiile în educație și formare sunt esențiale pentru un viitor mai 
bun al Europei; consideră că noile abilități și competențe-cheie furnizează oamenilor noi 
oportunități și, în plus, pun bazele unei dezvoltări economice și sociale durabile pe termen 
lung;

3. subliniază faptul că legătura dintre educație și formare, îndeosebi parcursul de la educația 
profesională la cea superioară, solicită modificări ale instituțiilor de învățământ în vederea 
depășirii dificultăților rezultate din diferențele între stilurile de predare și stilurile de 
învățare, ceea ce necesită, prin urmare, o formare mai adecvată a cadrelor didactice;

4. sugerează că elaborarea unei noi strategii pentru învățarea limbilor străine cu scopul 
îmbunătățirii cunoștințelor generale din anumite domenii de competențe va facilita 
mobilitatea cadrelor didactice și a studenților;

5. recomandă stimularea creativității la toate nivelurile de educație, inclusiv în domeniul 
formării profesionale, cel al învățării non-formale și cel al învățării informale;

6. consideră esențial rolul autorităților regionale și locale în ceea ce privește dezvoltarea unui 
mediu propice pentru o cooperare de succes între piața muncii și studenții implicați în 
EFP;

7. solicită Comisiei să continue să sprijine sistemele de asigurare a calității, precum cele 
recomandate în Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în EFP 
(EQAVET);

8. consideră că provocările formulate în Strategia Europa 2020 creează necesitatea de a 
furniza resurse financiare adecvate, precum și de a crește prestigiul EFP;  consideră că, în 
acest sens, ar putea fi foarte util să se confere vizibilitate unor cazuri care să prezinte 
succesul studenților pe piața muncii.


