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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
pentru a sprijini strategia Europa 2020
(2010/2234(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Agenda socială reînnoită: oportunităţi, 
acces şi solidaritate în Europa secolului XXI” (COM(2008)0412) din 2 iulie 2008,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Un nou impuls pentru cooperarea 
europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 
2020” din 9 iunie 2010,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Competenţe cheie pentru o lume în curs 
de schimbare” (COM(2009)0640) din 25 noiembrie 2009,

– având în vedere cele opt competenţe cheie prevăzute în Recomandarea 2006/962/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind „Competenţele 
cheie pentru învăţarea de-a lungul vieţii – Un cadru european de referinţă”,

– având în vedere propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind înfiinţarea unui sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională 
(ECVET) (COM(2008)0180) din 9 aprilie 2008,

– având în vedere programul de lucru pe zece ani „Educaţie şi formare profesională 2010” şi 
rapoartele intermediare comune ulterioare privind progresele realizate în punerea în 
aplicare a acestuia,

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O strategie a UE pentru tineret -
investiţie şi mobilizare”, (COM(2009)0200) din 27 aprilie 2009,

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 mai 2010 referitoare la „O strategie a UE pentru 
tineret - investiţie şi mobilizare”1, 

–  având în vedere Rezoluţia Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit 
pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mişcare” - O iniţiativă de 
eliberare a potenţialului tinerilor de a realiza o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii în Uniunea Europeană (COM 2010/477),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”), 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0166.



PE452.809v01-00 4/10 PR\839333RO.doc

RO

– având în vedere Concluziile Consiliului din 11 mai 2009 cu privire la evaluarea actualului 
cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului şi cu privire la perspectivele 
viitoare pentru cadrul reînnoit (9169/09),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O agendă digitală pentru Europa” 
(COM(2010)0245) din 26 august 2008,

– având în vedere Rezoluţia Consiliului din 15 noiembrie 2007 privind noile competenţe 
pentru noi locuri de muncă,

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 mai 2010 referitoare la competenţele cheie pentru o 
lume în curs de schimbare: implementarea programului de lucru „Educaţie şi formare 
profesională 2010”1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 decembrie 2008 referitoare la învăţarea continuă în 
serviciul cunoaşterii, creativităţii şi inovaţiei - implementarea programului de lucru 
„Educaţie şi formare profesională 2010”2,

– având în vedere studiul Cedefop referitor la tema „Profesionalizarea serviciilor de 
orientare în carieră: competenţele specialiştilor şi rutele de calificare în Europa” din 
martie 2009,

– având în vedere studiul Cedefop referitor la tema „Competenţele pentru viitorul Europei: 
anticiparea cerinţelor pieţei forţei de muncă în materie de competenţe” din mai 2009,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020 - o strategie europeană 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii” (COM
(2010)2020) din 3 martie 2010,

– având în vedere concluziile Consiliului din 11 mai 2010 referitoare la competenţele în 
sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii şi iniţiativa „Noi competenţe pentru
un nou loc de muncă”, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Sistemul european 
de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET) : un sistem european pentru 
transferul, acumularea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în domeniul formării 
profesionale” (SEC(2008)0441) din 9 aprilie 2008,

– având în vedere rezultatele consultărilor Consiliului din 5 decembrie 2008 referitoare la 
concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în 
Consiliu privind viitoarele priorităţi ale unei cooperări consolidate europene în domeniul 
formării profesionale (16459/08),

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 
privind stabilirea unui Sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0164.
2 JO C 45E, 23.2.2010, p. 33.
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(ECVET),

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 
privind instituirea unui cadru european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie 
şi formare profesională, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul 
vieţii, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind mobilitatea 
tinerilor, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 
2006 privind competenţele cheie pentru învăţarea de-a lungul vieţii,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un cadru coerent de indicatori şi criterii 
de referinţă pentru urmărirea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte obiectivele de la 
Lisabona în domeniul educaţiei şi al formării” 
(COM(2007) 0061 din 21 februarie 2007,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Eficienţă şi echitate în cadrul sistemelor 
europene în domeniul educaţiei şi al formării” (COM(2006)0481) din 8 septembrie 2006,

– având în vedere Documentul de cercetare „Guiding at-risk youth through learning to 
work”, Cedefop, Luxemburg 2010,

– având în vedere raportul de sinteză „Către locuri de muncă în Europa care utilizează mai 
intens cunoştinţele şi competenţele”, Cedefop, februarie 2010,

– având în vedere raportul de sinteză „Calificarea potrivită? Dezechilibre calificaţionale în 
Europa”, Cedefop, iunie 2010,

– având în vedere lucrarea „Working and ageing” publicată de Cedefop, Luxemburg 2010,

– având în vedere articolele 165 şi 166 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
referitoare la educaţie şi formare profesională, tineret şi sport,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A7-0000/2010),
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A. întrucât şomajul în rândul tinerilor reprezintă una dintre provocările cele mai urgente din 
Europa şi se urmăreşte obiectivul de a reduce cota elevilor care abandonează şcoala la mai 
puţin de 10 %;

B. întrucât în contextul schimbării demografice o biografie a activităţii mai lungă şi mai 
diversificată va constitui un lucru firesc, iar numai învăţarea de-a lungul vieţii poate 
asigura participarea pe piaţa muncii;

C. întrucât educaţia şi formarea profesională bazată pe necesităţile individuale ale celor care 
învaţă prezintă o relevanţă deosebită şi conferă posibilitatea unei mai bune integrări mai 
ales unor grupuri specifice de persoane, precum migranţii, persoanele cu handicap sau 
elevii care abandonează şcoala;

1. recunoaşte importanţa educaţiei şi formării profesionale şi evidenţiază participarea şi 
cooperarea tuturor actorilor în acest domeniu; subliniază faptul că acest lucru reprezintă 
un factor-cheie pentru asigurarea succesului;

2. salută măsurile Comisiei prin intermediul cărora se aspiră la mai multă permeabilitate, 
transparenţă şi comparabilitate în cazul recunoaşterii în cadrul şi între sistemele de 
învăţământ;

3. solicită statelor membre să asigure o orientare mai pronunţată a educaţiei şi formării 
profesionale către necesităţile de pe piaţa forţei de muncă;

4. salută consolidarea abordării de învăţare orientate către rezultate şi dezvoltarea 
recunoaşterii abilităţilor (skills) dobândite în mod informal;

Formarea profesională

5. solicită statelor membre să asigure furnizarea de cursuri de formare de înaltă calitate care 
se concentrează asupra învăţării bazate pe muncă; 

6. solicită un echilibru sporit la alegerea profesiei de către fete şi băieţi; 

7. solicită un dialog instituţionalizat între toţi actorii pentru a asigura calitatea şi orientarea 
către piaţa forţei de muncă a formării profesionale;

8. salută obiectivul strategiei UE 2020, de a concentra programele de învăţământ ale 
sistemelor de educaţie asupra creativităţii, inovării şi spiritului antreprenorial şi de a 
considera independenţa ca pe o opţiune de carieră; 

9. solicită statelor membre să ţină cont, prin intermedierea abilităţilor (skills) ajustate la 
mediul de muncă, de biografiile activităţii care vor fi mai lungi şi mai variabile; 

Perfecţionarea profesională

10. solicită statelor membre să ţină cont de cererea în creştere de cursuri de perfecţionare 
profesională calificată şi să sprijine lucrătorii în planificarea perfecţionării 
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corespunzătoare prin centre de consultanţă; solicită angajatorilor să înlesnească 
continuarea calificării; 

11. solicită Comisiei să dezvolte un instrument (listă a problemelor de soluţionat pentru 
învăţarea de-a lungul vieţii) care să încurajeze lucrătorii să urmărească în mod sistematic 
învăţarea continuă şi din proprie iniţiativă şi să verifice în mod regulat care sunt 
calificările necesare pentru a asigura participarea în continuare cu succes pe piaţa forţei de 
muncă; 

12. subliniază importanţa unei formări profesionale uşor accesibile, flexibile şi personalizate 
pentru persoane în diferite etape ale vieţii; 

13. solicită statelor membre să se bazeze, în cadrul formării profesionale şi a învăţării de-a 
lungul vieţii, în mod consolidat pe utilizarea programelor de învăţare online, pentru a 
contribui astfel la o distribuire echilibrată a sarcinilor profesionale şi familiare în familie; 

Calitatea şi eficienţa educaţiei şi formării profesionale

14. solicită statelor membre să creeze posibilităţi mai bune pentru calificarea formatorilor şi 
să pună bazele unui parteneriat în domeniul învăţării pe care să-l promoveze; 

15. subliniază concentrarea asupra competenţelor cheie în educaţia şi formarea profesională a 
căror promovare trebuie continuată, alături de învăţarea bazată pe muncă;

16. solicită ca şi şcolile profesionale şi facultăţile să poată fi active în domeniul perfecţionării 
profesionale, în special facultăţile care asigură continuarea calificării profesioniştilor, mai 
ales pentru profesiile ştiinţifice (matematică, informatică, ştiinţele naturii şi tehnică); 
constată în schimb că nu trebuie să se ajungă la niciun fel la perturbări ale concurenţei cu 
ofertanţii privaţi;

Oferte pentru grupuri specifice de persoane

17. solicită statelor membre să ţină cont într-un mod deosebit în cadrul educaţiei şi formării 
profesionale de necesităţile individuale ale persoanelor slab calificate, ale cursanţilor care 
provin din medii de migranţi, ale şomerilor şi ale persoanelor cu handicap;

18. solicită statelor membre să creeze posibilităţi de tranziţie pentru tinerii care nu deţin sau 
deţin o diplomă de absolvire de nivel redus pentru a înlesni intrarea în mediul muncii; 
solicită drept semn al gradului ridicat de actualitate un proiect-pilot în vederea combaterii 
şomajului în rândul tinerilor, care să ajute statele membre la construirea unei 
interconectări în reţea la faţa locului între şcoală, întreprinderi, asistenţa pentru tineri şi 
persoanele tinere; 

Flexibilitate şi mobilitate

19. salută ideea de adoptare a mobilităţii transfrontaliere ca parte componentă opţională a 
educaţiei şi formării profesionale; 

20. solicită statelor membre să recunoască mai uşor învăţarea non-formală şi informală;
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21. salută propunerea Comisiei privind configurarea ofertei de cursuri de formare sub formă 
de module; solicită însă definirea clară a diferitelor module şi crearea de comparabilitate; 

22.  este convins că parteneriatele stimulate în strategia Europa 2020 dintre actorii din 
domeniul educaţiei şi formării profesionale reprezintă o premisă pentru eficienţă şi 
relevanţa pieţei de muncă; 

23. solicită statelor membre să ia în considerare în cadrul educaţiei şi formării profesionale 
dobândirea de cunoştinţe de limbi străine; 

Cooperare europeană şi internaţională în domeniul educaţiei şi formării profesionale

24. salută elaborarea unor instrumente de referinţă comune (Europass, Cadrul european al 
calificărilor, Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională, Cadrul 
european de referinţă pentru asigurarea calităţii pentru educaţia şi formarea profesională), 
promovată de Procesul de la Copenhaga, şi susţine introducerea consecventă şi 
dezvoltarea acestor instrumente;

25. solicită statelor membre simplificarea procedurilor de recunoaştere a diplomelor străine, 
care permit dovedirea aptitudinilor profesionale nu doar prin certificate formale, ci şi prin 
probe de lucru, examinări practice şi teoretice, precum şi expertize;

Finanţarea

26. solicită Comisiei să ajusteze în aşa fel Fondul social european, întregul program pentru 
învăţarea de-a lungul vieţii, precum programul Erasmus pentru tinerii întreprinzători, încât 
mijloacele să poată fi alocate proiectelor specifice formării şi perfecţionării, precum şi în 
vederea combaterii şomajului în rândul tinerilor şi în vederea perfecţionării persoanelor 
mai în vârstă în întreaga Uniune Europeană, iar accesul la aceste mijloace să fie 
simplificat; 

27. solicită statelor membre să promoveze un sistem de cupoane din mijloacele FSE pentru 
cursuri de perfecţionare, pentru ca şi persoanele cu venituri reduse să poată face uz de 
ofertele de cursuri de perfecţionare;

28. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Posibilitatea şi capacitatea de a învăţa şi de a lucra într-un cadru internaţional reprezintă o 
premisă importantă pentru o viaţă profesională de succes într-o economie globalizată. Este 
nevoie din ce în ce mai mult de angajate şi de angajaţi, care sunt mobili, flexibili şi cu 
experienţă la nivel internaţional. 

Elementele cheie menţionate în strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă 
(promovarea cunoaşterii, a inovării şi a învăţării, precum şi a societăţii digitale), o creştere 
durabilă (producţie rentabilă odată cu creşterea competitivităţii) şi o creştere integratoare 
(sporirea cotei de ocupare a forţei de muncă, calificarea şi combaterea sărăciei) trebuie să 
prindă deja viaţă în domeniul educaţiei şi perfecţionării profesionale prin măsuri concrete la 
nivelul Uniunii şi al statelor membre.

În ciuda efectelor drastice ale crizei economice de pe piaţa forţei de lucru europene se poate 
pleca de la premisa că sporirea ocupării forţei de muncă în Europa se va redresa în următorii 
zece ani cel puţin în mod treptat. Conform actualei prognoze a Cedefop privind oferta şi 
cererea de calificări în Europa, numărul noilor posturi este estimat la 80 de milioane până în 
2020.1

Premisele lasă de înţeles că sporirea cererii de competenţe va stagna. Schimbarea industrială 
şi tehnologică aduce cu sine o cerere tot mai mare de forţă de muncă cu calificare medie şi 
înaltă, lucru care plasează desigur o povară asupra persoanelor cu calificare redusă.

Tocmai în cazul tinerilor, trebuie să se acţioneze rapid: Creşterea continuă a şomajului în 
rândul tinerilor reprezintă una dintre cele mai urgente provocări din Europa. 
Tinerii angajaţi nu devin doar mai des şomeri comparativ cu angajaţii adulţi, ci lucrează şi 
mai des în condiţii incerte de timp şi deţin contracte de lucru pe durată mai nesigură, primind 
salarii mai mici şi beneficiind de asigurare socială de o calitate mai slabă. Statele membre 
trebuie să elaboreze strategii politice specifice pentru a combate şomajul în rândul tinerilor şi 
a ţine seama de respectivele particularităţi şi necesităţi naţionale. Obiectivele stabilite în
cadrul strategiei Europa 2020, respectiv de a reduce procentul abandonului şcolar prematur la 
sub 10 % pe promoţie şi de a oferi unui procent de 40 % dintre tineri posibilitatea să urmeze 
studii superioare, trebuie abordate prin măsuri concrete, creative şi eficiente.

Întreprinderile solicită din ce în ce mai mult ca ofertele de cursuri de educaţie şi formare 
profesională să aibă o legătură intensă cu practica şi o orientare clară către soluţii. Pentru o 
întreprindere contează ce aptitudini şi competenţe aduce efectiv cu sine în câmpul muncii un 
participant la finalizarea unor cursuri de educaţie sau formare profesională. 

În acest sens, este necesar ca în cadrul învăţării să se pună în mod clar accentul pe orientarea 
către rezultat. Și cele două iniţiative dezvoltate pe parcursul Procesului de la Copenhaga, 
Cadrul european al calificărilor şi Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare 
profesională, vor marca direcţia următorilor ani pe plan european. De la acestea pleacă deja 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010, p. 12.
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impulsuri de reformă asupra sistemelor de formare profesională ale unor state membre. În 
ceea ce priveşte comparabilitatea sistemelor de educaţie şi formare profesională din statele 
membre ale UE, trebuie să se ţină seama mai mult de permeabilitate, transparenţă şi 
comparabilitate în şi între diferitele sisteme de învăţământ; Obiectivele şi iniţiativele politicii 
europene privind educaţia necesită susţinere din partea tuturor actorilor din domeniul formării 
profesionale. Acestea trebuie să fie supuse în continuare unor probe practice şi trebuie 
concretizate încă în multe privinţe.

Având în vedere necesitatea în creştere de perfecţionare din cadrul societăţii în contextul 
schimbării demografice, precum şi nevoia de a participa la învăţarea de-a lungul vieţii, 
angajaţilor trebuie să li se înmâneze un instrument cu ajutorul căruia să îşi poată stabili şi 
planifica singuri necesarul de perfecţionare. Acest lucru poate fi realizat prin înfiinţarea de 
centre de consultanţă neutre privind formarea profesională.

În plus, în ceea ce priveşte persoanele în diferite etape ale vieţii, precum şi grupurile de 
persoane specifice trebuie create, în vederea asigurării accesului la educaţie şi formare 
profesională, posibilităţi de finanţare extinse, simplificate şi mai uşor accesibile din mijloacele 
disponibile ale FSE, ale programului pentru învăţarea de-a lungul vieţii, precum şi ale 
programului Erasmus pentru tinerii întreprinzători.

De asemenea, prin mijloace provenite de la FSE poate fi finanţat un sistem de cupoane care 
oferă persoanelor cu venituri reduse posibilitatea să participe la cursuri de formare 
profesională, care le îmbunătăţesc şansele pe piaţa forţei de muncă. În acest mod pot fi 
câştigaţi oamenii în mod ţintit în scopul învăţării de-a lungul vieţii. Apare astfel concurenţa 
între instituţiile care oferă cursuri de formare profesională, deoarece cetăţenii pot decide 
singuri care dintre oferte corespunde cel mai bine necesităţilor lor.

Premisa pentru atingerea acestor obiective o reprezintă faptul că educaţia şi formarea 
profesională devine permanent o prioritate comună şi cu un caracter politic accentuat. În 
vederea asigurării punerii în aplicare, cooperarea şi angajamentul tuturor actorilor implicaţi 
sunt indispensabile; aceasta trebuie solicitată din partea instituţiilor UE şi a statelor membre, 
însă în egală măsură şi din partea actorilor de la nivel local şi regional.

Trebuie să ne asigurăm că forţele de muncă ale Europei dispun de posibilitatea de a se adapta 
la cerinţele economiei. Factorii de decizie politică trebuie să permită oamenilor să se poată 
califica în continuare şi într-un mod mai amplu. Perfecţionarea nu trebuie să se limiteze la 
scopul de a-i ajuta pe oameni să găsească un loc de muncă mai bun; Perfecţionarea trebuie să 
le ofere acestora, în egală măsură, şansa de a configura locurile de muncă viitoare şi de a 
aduce în acest mod o contribuţie activă la crearea unei economii inovatoare.


