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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 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 că o forță de muncă bine calificată și educată reprezintă unul dintre cele mai 
semnificative avantaje competitive și că educația și formarea profesională de înaltă 
calitate contribuie în mod fundamental la crearea unei piețe interne unice funcționale;

2. consideră că educația și formarea profesională ar trebui să creeze condițiile pentru 
mobilitatea forței de muncă, atât în cursul studiilor inițiale, cât și în cadrul procesului de 
învățare de-a lungul vieții;

3. subliniază necesitatea compatibilității sistemelor de educație ale diferitelor state membre, 
cu accent pe învățarea limbilor străine și o gamă mai largă de opțiuni pentru stagiile de 
înaltă calitate efectuate în străinătate;

4. invită Comisia să consolideze interacțiunea dintre sistemele de calificare existente, cum ar 
fi Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, Procesul de la 
Bologna privind învățământul superior și Cadrul european al calificărilor;

5. constată că este important să se elimine toate barierele din calea mobilității forței de 
muncă din perspectiva pieței interne; subliniază importanța Directivei privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și invită Comisia să țină seama de revizuirea în 
curs a directivei în scopul de a consolida educația și formarea profesională din Europa;

6. solicită sprijinirea legăturilor transfrontaliere și a platformelor de comunicare dintre 
instituțiile de învățământ și angajatori în scopul schimbului de bune practici în contextul 
Directivei privind serviciile;

7. invită Comisia și statele membre să sprijine programele educaționale în domeniul 
legislației UE care stau la baza pieței unice și care urmăresc să asigure că sectorul de 
afaceri, autoritățile publice și consumatorii dobândesc o mai bună înțelegere a drepturilor 
lor și a responsabilităților aferente.


