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SUGESTII

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

1. recunoaște rolul semnificativ pe care îl au educația și formarea profesională de calitate 
asupra creșterii economice sustenabile a Europei și regretă profund că acest aspect nu este 
pus în evidență între cele zece acțiuni prioritare propuse de Comisie în analiza sa anuală a 
creșterii; 

2. subliniază că Europa are nevoie de cetățeni educați pentru a asigura accelerarea creșterii 
economice și reamintește că este esențial ca educația de bază să devină accesibilă pentru 
toți;

3. subliniază că o condiție esențială pentru o populație educată este calitatea educației și a 
predării și, prin urmare, calitatea cadrelor didactice și a educatorilor la toate nivelurile; 

4. subliniază importanța investițiilor continue și semnificative în educația, formarea și 
învățarea de-a lungul vieții de care beneficiază cadrele didactice, depunându-se în același 
timp eforturi coordonate la nivelul UE pentru a îndeplini și alte obiective educaționale 
comune;

5. insistă asupra faptului că ar trebui să se valorifice mai mult, în cadrul pieței unice, rolul 
educației – începând din primii ani de dezvoltare, până la nivelul primar și cel superior de 
învățământ, precum și formarea profesională și învățarea la vârsta adultă;

6. subliniind totodată necesitatea stabilirii unor obiective mult mai ambițioase, ia act de 
obiectivul comun de reducere a abandonului școlar timpuriu la mai puțin de 10 % până în 
2020 și îndeamnă Comisia să țină seama de diferențele semnificative dintre statele 
membre și, prin urmare, să garanteze că toate criteriile de evaluare a realizărilor sunt 
comparabile și țin cont de perspectiva pe termen lung;

7. încurajează universitățile să desfășoare mai multe activități de cercetare de bază, care 
reprezintă fundamentul unei economii bazate pe cunoaștere și inovare, în condițiile în 
care numărul de tineri absolvenți ai învățământului superior trebuie să crească cu 40 % 
până în 2020.


