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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța educației ca domeniu vital de cooperare cu statele membre în 
vederea realizării obiectivelor UE 2020 în materie de locuri de muncă și creștere 
economică și a redresării economice atât de necesare; 

2. subliniază că capacitatea de a ocupa un loc de muncă și dezvoltarea unei palete largi 
de aptitudini adecvate pentru piața muncii trebuie să constituie priorități de vârf în 
scopul realizării unei creșteri sustenabile și obiectivelor în materie de prosperitate; în 
acest sens, sprijină cu fermitate schimburile universitare, dialogul universitate-mediu 
de afaceri, perioadele de formare și pașaportul aptitudinilor personale;

3. evidențiază contribuția celui de al șaptelea Cadru pentru cercetare al UE, Programului-
cadru în domeniul competitivității și inovării și Zonei de cercetare europeană la 
facilitarea mobilității cercetătorilor din UE și punerii în valoare a potențialului UE în 
materie de inovare și competitivitate;

4. solicită Comisiei să sprijine și să asiste statele membre pe întreg parcursul procesului 
interguvernamental, având în vedere următoarea conferință a miniștrilor educației ce 
va avea loc la București în aprilie 2012; 

5. atrage atenția asupra legăturii strânse dintre Procesul de la Bologna și Directiva 
privind recunoașterea calificărilor profesionale; solicită Comisiei, respectând în același 
timp domeniile sale de competență, să evalueze implementarea inegală a procesului și 
să stabilească o tabelă de punctaj astfel încât Procesul de la Bologna să devină un 
instrument real de facilitare a mobilităților profesioniștilor, nu numai între statele 
membre, ci și între UE și țări terțe semnatare;

6. solicită Comisiei să sprijine statele membre în ce privește ameliorarea Sistemului 
European de Credite Transferabile (ECTS) în vederea creșterii transparenței, astfel 
încât acesta să poată fi utilizat ca instrument comparativ de facilitare a recunoașterii 
calificărilor profesionale; 

7. solicită îmbunătățirea comunicării dintre universitățile din UE în scopul accelerării 
recunoașterii noilor diplome.


