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SUGESTII

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

1. subliniază importanța de a investi în procesul de învățare pentru a îndeplini obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și pentru a consolida competitivitatea europeană și îndeamnă 
statele membre să îmbunătățească accesul tuturor la învățarea pe tot parcursul vieții (LLL) 
în ciuda proceselor de consolidare bugetară;

2. reamintește că un nivel ridicat de competențe și cunoștințe este necesar pentru a reduce 
rata șomajului, a facilita mobilitatea geografică voluntară, a promova mobilitatea 
profesională și a pune la dispoziția industriei europene, în special a IMM-urilor, o forță de 
muncă educată și formată în mod corespunzător;

3. subliniază nevoia de orientare educațională și profesională pentru a-i ajuta pe cursanți, pe 
stagiari și pe lucrători să identifice parcursul educațional și de formare cel mai potrivit cu 
înclinațiile și interesele lor și recunoaște că anticiparea tendințelor de pe piața muncii 
poate fi foarte utilă pentru toți cei implicați pentru a-și orienta mai bine acțiunile și a lua 
decizii în cunoștință de cauză;

4. regretă finanțarea redusă alocată educației și absența stagiilor oferite de întreprinderi, din 
cauza crizei;

5. amintește că angajatorii au o responsabilitate esențială de a transforma învățarea pe tot 
parcursul vieții în realitate pentru toți și îi încurajează să faciliteze formarea continuă pe 
parcursul carierei lucrătorilor; 

6. îndeamnă statele membre să își stabilească obiective ambițioase și să aplice politici 
inovatoare pentru a combate abandonul școlar și solicită parcursuri de învățare 
diversificate și flexibile care să țină seama de nevoile diferitelor persoane care învață, 
introducerea sistemelor duale care combină studiul și învățarea practică și oportunități mai 
bune în cadrul educației și formării profesionale;

7. solicită intensificarea dialogului politic și cooperarea în materie de educație și formare 
dintre Uniune și partenerii săi internaționali pentru a reflecta interdependențele 
economice, sociale și politice în creștere și pentru a contribui la implementarea 
dimensiunii externe a Strategiei Europa 2020.


