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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 că investiţiile în educaţie şi formare şi anticiparea nevoilor în materie de 
competenţe sunt esenţiale dacă se doreşte respectarea angajamentului din cadrul 
Strategiei Europa 2020 de a îmbunătăţi 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. 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 competenţe; este ferm convins că, în procesul de elaborare a programelor de educaţie 
şi formare, este esenţială comunicarea eficace dintre angajatori şi instituţiile de 
învăţământ, prin intermediul unor mecanisme specifice;

3. recunoaşte că instituirea unui instrument online precum „Panorama competențelor în UE” 
ar putea ajuta viitorii lucrători să dobândească o combinaţie justă de competenţe, cum ar 
fi în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi al limbilor străine, sporindu-
le astfel perspectivele de angajare şi adaptabilitatea; este ferm convins că această 
previziune ar trebui să acopere o perioadă de 10 ani;

4. reaminteşte că universităţile pot juca un rol esenţial în economiile regionale ale statelor 
membre, fiind locuri unice în care se reunesc inovarea, educaţia şi cercetarea şi care pot 
contribui la crearea de locuri de muncă; subliniază importanţa fundamentală a cooperării 
dintre universităţi, regiuni, guverne şi întreprinderi;

5. evidenţiază necesitatea de a păstra tradiţia artizanatului şi competenţele asociate acestuia 
şi de a stabili strategii pentru micii întreprinzători din acest domeniu pentru a conserva 
identitatea culturală a sectorului artizanatului;

6. solicită Comisiei să sporească vizibilitatea programului Leonardo da Vinci, care permite 
dobândirea de noi competenţe, cunoştinţe şi calificări şi care creşte atractivitatea 
educaţiei profesionale;

7. subliniază că abilitatea de a comunica în limbi străine este considerată importantă pentru 
toţi cetăţenii UE şi privită de către angajatori drept o competenţă utilă în procesul de 
evaluare a candidaturilor; prin urmare, încurajează această cerinţă de cunoaştere a 
limbilor străine şi sprijină dezvoltarea predării lor;

8. recunoaşte că sistemele de învăţământ superior au capacitatea de a pregăti studenţii 
pentru piaţa muncii: spre exemplu, IMM-urile fără posibilităţi de cercetare şi dezvoltare 
pot beneficia de resursele şi competenţele universităţilor în materie de cercetare, iar 
IMM-urile pot oferi studenţilor stagii şi posibilităţi de angajare; solicită, aşadar, 



PE462.815v03-00 4/4 PA\864572RO.doc

RO

intensificarea cooperării dintre instituţiile de învăţământ superior şi IMM-uri.


