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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație 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 nevoile de pe piața muncii, precum și competențele, tehnologiile și locurile 

de muncă se schimbă rapid; consideră că una dintre cauzele ratei ridicate a șomajului în 

UE este lipsa de corelare a competențelor: în 2014, câteva milioane de locuri de muncă nu 

au putut fi ocupate din cauza lipsei de lucrători cu competențe adecvate; subliniază că este 

necesară o strategie exhaustivă pe termen lung, cuplată cu măsuri imediate, pentru a 

adapta sistemele educative la toate nivelurile, inclusiv la nivelul formării profesionale, la 

nevoile curente și viitoare ale pieței muncii; încurajează, în acest sens, o colaborarea mai 

strânsă între întreprinderi și instituțiile de învățământ pentru a-i implica pe angajatori în 

dezvoltarea și evaluarea programelor de studii în vederea garantării faptului că 

competențele cerute pe piața muncii sunt dezvoltate în mod eficace; 

2. consideră că doar investițiile în corelarea competențelor cu cererile de pe piața muncii 

pentru a crea oportunități de angajare nu sunt suficiente pentru a asigura relansarea 

economiei în urma crizei; subliniază că lipsa de locuri de muncă este, în general, rezultatul 

lipsei de creștere economică în Europa și că, în prezent, lacunele de corelare a 

competențelor nu reprezintă încă principala cauză a ratelor mari ale șomajului; recunoaște 

totuși că lacunele existente de corelare a competențelor vor deveni o problemă tot mai 

gravă pe măsură ce economia se redresează și că, prin urmare, ar trebui sporite la toate 

nivelurile eforturile susținute de a stabili relații cât mai strânse între educație, formare și 

piața muncii; reiterează faptul că generarea de creștere economică și crearea de locuri de 

muncă în mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii ar trebui să se realizeze printr-o 

abordare holistică, bazată pe o viziune economică și socială clară și susținută de o forță de 

muncă puternică, inteligentă și bine pregătită, care să acopere nevoile de pe piața muncii; 

3. subliniază importanța inițiativelor UE care urmăresc sporirea transparenței pieței muncii și 

a sistemelor de învățământ, stimulând mobilitatea și creând oportunități, precum Cadrul 

european al calificărilor, CV-ul Europass, Pașaportul european al competențelor, Portalul 

mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES), Alianțele cunoașterii și 

Alianța europeană pentru ucenicii; îndeamnă la o promovare mai bună a acestor inițiative 

în vederea îmbunătățirii pieței muncii din Europa; 

4. subliniază că inițiative precum Garanția pentru tineret, Inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor și Panorama competențelor în UE, menite să abordeze problema 

șomajului în rândul tinerilor, ar trebui să continue și chiar să fie consolidate, atât în ceea 

ce privește durata lor, cât și alocările de fonduri; subliniază faptul că Panorama 

competențelor în UE oferă un punct central de acces pentru informațiile referitoare la 

competențele necesare în ocupațiile și sectoarele din Europa; atrage atenția asupra faptului 

că informațiile disponibile pe site-ul de internet pot ajuta factorii de decizie politică și toți 

actorii implicați să ia decizii în cunoștință de cauză, cu scopul de a ajunge la o integrare 

sustenabilă a tinerilor pe piața muncii și de a facilita tranziția de la sistemul de învățământ 

la câmpul muncii; 
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5. subliniază că tinerii întâmpină adesea dificultăți în tranziția de la sistemul de învățământ la 

câmpul muncii și, prin urmare, sunt în general mai susceptibili de a se regăsi într-o situație 

de șomaj și de a ocupa locuri de muncă precare și de slabă calitate; 

6. subliniază importanța inițiativei de Clasificare europeană a Aptitudinilor, Competențelor, 

Calificărilor și Ocupațiilor (ESCO) care identifică și clasifică aptitudinile, competențele, 

calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii și sistemul de învățământ și de 

formare profesională din UE, în 25 de limbi europene; 

7. subliniază necesitatea de a include elemente de instruire în domeniul antreprenorial la 

toate nivelurile de educație și formare profesională, deoarece insuflarea cât mai devreme a 

unui spirit antreprenorial în rândul tinerilor este o modalitate eficace de combatere a 

șomajului, în special a șomajului în rândul tinerilor; îndeamnă, în acest sens, la un dialog 

activ și la cooperare între comunitatea academică și mediul de afaceri în vederea elaborării 

unor programe educaționale care să asigure tinerilor aptitudinile și competențele necesare; 

8. invită la o mai bună înțelegere a nevoilor prezente și viitoare în ceea ce privește 

competențele și la lărgirea Panoramei existente a competențelor în UE, pentru a identifica 

mai bine lacunele la nivel de competențe și deficiențele din sectoarele, ocupațiile și 

regiunile specifice și pentru a asigura strângerea și prelucrarea informațiilor privind 

evoluția nevoilor în materie de competențe, precum și procesarea și diseminarea acestora 

în rândul factorilor de decizie, al autorităților publice, al instituțiilor de învățământ și de 

formare profesională, precum și al angajatorilor, pentru a anticipa mai bine tendințele 

viitoare; 

9. reiterează importanța învățământului și a formării profesionale (VET) pentru creșterea 

capacității de inserție profesională și facilitarea obținerii de calificări profesionale pentru 

tineri; solicită Comisiei și statelor membre să consolideze relevanța VET în contextul 

nevoilor de pe piața muncii, integrându-le în sistemul de învățământ, și să garanteze 

standarde înalte de calificare și calitatea în acest sens; 

10. îndeamnă statele membre să instituie programe de stagii de ucenicie și de practică 

profesională de calitate pentru tineri, în cadrul cărora aceștia să poată contribui la proiecte 

inovatoare de dezvoltare de noi produse, tehnologii sau piețe, cu legături clare cu 

programele de învățământ existente, cu scopul de a le îmbunătăți perspectivele de a stabili 

relații cu piața muncii și de a dobândi competențe utile în muncă; 

11. subliniază rolul important al instituțiilor de învățământ și de formare profesională în 

dobândirea de către elevi a aptitudinilor și a competențelor necesare; invită Comisia și 

statele membre să elaboreze programe specifice de orientare profesională de înaltă calitate 

de-a lungul ciclului de învățământ pentru a ajuta tinerii să ia decizia corectă în privința 

opțiunilor lor educaționale și de carieră; 

12. subliniază importanța programelor duale de învățământ și formare profesională, care 

combină formarea teoretică cu cea practică, ca element esențial pentru dezvoltarea 

aptitudinilor și a competențelor ce răspund nevoilor de pe piața muncii și încurajează 

statele membre să integreze aceste programe în programa de studii pentru a oferi 

experiența practică necesară pentru facilitarea unei tranziții fără probleme de la sistemele 

de învățământ și formare profesională la piața muncii; 
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13. subliniază necesitatea de a consolida și de a focaliza mai bine măsurile menite să reducă 

rata abandonului școlar timpuriu la un nivel mai mic de 10% până în 2020, astfel cum s-a 

stabilit în Strategia Europa 2020, ținându-se seama de faptul că abandonul școlar timpuriu 

reprezintă o problemă persistentă în Europa, care are un impact negativ asupra capacității 

de inserție profesională și integrare socială a tinerilor vizați; 

14. reamintește că investițiile în educație și în dezvoltarea competențelor care răspund 

cererilor de pe piața muncii și nevoilor societății sunt esențiale pentru creștere și 

competitivitate, cât și pentru conștiința europeană, dezvoltarea personală și încrederea în 

sine; subliniază că spiritul antreprenorial presupune dezvoltarea unor competențe 

transversale, cum ar fi creativitatea, gândirea critică, munca în echipă și spiritul de 

inițiativă, care contribuie la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și facilitează 

accesul timpuriu al acestora pe piața muncii; subliniază că astfel de investiții ar trebui 

sprijinite de sinergii mai puternice între inițiativele europene și cele naționale, cu 

implicarea diferitelor sectoare de învățământ și formare profesională, precum și a altor 

sectoare relevante, cum ar fi ocuparea forței de muncă, politica socială, politica pentru 

tineret și cultura, și de o colaborare mai strânsă între toate părțile interesate implicate, 

precum partenerii sociali și întreprinderile, astfel încât programele de învățământ să fie 

corelate în permanență cu nevoile de pe piața muncii; 

15. reiterează angajamentul statelor membre de a investi în învățământul superior și solicită, 

în lumina acestui fapt, o îmbunătățire treptată a standardele de învățământ și formare 

profesională din toate sistemele educaționale europene; solicită statelor membre să 

recunoască faptul că învățământul reprezintă o investiție esențială și să se angajeze la 

investirea a cel puțin 2 % din PIB în acest sector, precum și la protejarea acestuia 

împotriva reducerii cheltuielilor; solicită Comisiei Europene să consolideze și mai mult 

rolul învățământului în Strategia Europa 2020 prin asocierea obiectivelor globale ale 

cadrului strategic pentru învățământ și formare profesională 2020 (ET 2020) cu revizuirea 

Strategiei Europa 2020; 

16. subliniază că investițiile pe tot parcursul vieții în capitalul uman și în competențele 

acestuia și, în special, în îmbunătățirea competențelor forței de muncă existente și ale 

lucrătorilor necalificați sunt esențiale pentru combaterea șomajului de lungă durată și 

asigurarea unui acces mai larg la locuri de muncă de înaltă calitate; solicită UE să 

stabilească obiective clare pentru metodele de învățare pe tot parcursul vieții în ceea ce 

privește competențele inexistente și să extindă formarea profesională și instruirea în 

domeniul comunicării, al limbilor străine și al competențelor digitale pentru lucrătorii mai 

în vârstă, în special, lucrătorii slab calificați cu vârsta de peste 30 de ani și persoanele care 

au abandonat școala de timpuriu; 

17. consideră că instruirea este crucială pentru obținerea de rezultate în cercetare și inovare, 

crescând posibilitățile de creare de locuri de muncă în sectoarele în care este necesar un 

nivel înalt de calificare, ceea ce stimulează la rândul său competitivitatea economiei 

europene; 

18. subliniază importanța inițiativelor care asigură oportunități egale și acces la învățământ și 

formare profesională, în special pentru grupurile dezavantajate, și care oferă un sprijin real 

în combaterea excluziunii sociale și în facilitarea accesului la locuri de muncă; 
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19. subliniază rolul important al învățării nonformale și informale, al voluntariatului și al 

învățării pe tot parcursul vieții în dezvoltarea competențelor și a calificărilor, în special a 

competențelor transversale, precum cele din domeniul antreprenoriatului, al tehnologiilor 

informației și comunicării (TIC), limbile străine și competențele personale individuale, 

care sunt aplicabile la un nivel extins; solicită UE să îmbunătățească accesul la educația 

pentru adulți și la educația ca a doua șansă; solicită validarea și recunoașterea în mod 

corespunzător a competențelor non-formale și informale de către angajatori și instituțiile 

de învățământ; 

20. subliniază importanța dezvoltării competențelor digitale ca parte a procesului de învățare 

pe tot parcursul vieții, a integrării de noi mijloace și tehnologii ale informației în 

programele de studii, precum și a dezvoltării de competențe în domeniul digital și al 

mediilor de comunicare de la primele etape de școlarizare și continuând pe tot parcursul 

ciclului de învățământ; subliniază necesitatea de a dezvolta metode inovatoare de învățare 

și de a extinde disponibilitatea învățării online și la distanță prin resurse educaționale 

deschise care să faciliteze accesul la educație și formare profesională pentru toți; invită 

Comisia și statele membre să sprijine accesul la tehnologiile de informații și comunicare 

în toate instituțiile de învățământ și formare profesională; susține importanța formării 

corpului didactic în vederea dobândirii acestor competențe și a transmiterii lor, în mod 

eficace, tinerilor; 

21. subliniază rolul esențial al profesorilor și al educatorilor în dezvoltarea viitoare a elevilor 

lor; sprijină diversele inițiative de remediere a penuriei de profesori și formatori bine 

calificați în statele membre și recomandă continuarea eforturilor de atragere, recrutare și 

formare a profesorilor și a educatorilor, inclusiv modernizarea programelor de învățământ 

și a formării la locul de muncă; invită statele membre să perfecționeze competențele 

profesorilor și ale educatorilor, asigurându-le o dezvoltare profesională continuă, sprijin și 

condiții propice pentru maximizarea competențelor lor pedagogice, în special în domeniul 

învățământului și al formării profesionale, al competențelor transversale și al învățării 

pentru adulți; 

22. reamintește că, în contextul unei crize economice, persoanele întâmpină dificultăți mai 

mari în încercarea de a găsi locuri de muncă, iar uneori sunt nevoite să accepte locuri de 

muncă pentru care este necesar un nivel de calificare inferior celui pe care îl dețin; 

subliniază că creșterea economică prin crearea de locuri de muncă înalt calificate și 

depunerea de eforturi pentru stimularea creării de locuri de muncă prin facilitarea 

investițiilor în sectoarele noi constituie, prin urmare, mijloace relevante pentru atenuarea 

prevalenței supracalificării în economiile din UE; 

23. subliniază că este necesar să se asigure căi flexibile între învățământul superior, 

învățământul secundar și învățământul și formarea profesionale și între învățarea formală, 

non-formală și informală; subliniază importanța transferului de credite și a recunoașterii 

calificărilor academice și profesionale echivalente și a perioadelor de studii transnaționale, 

în special atunci când acestea sunt obținute în cadrul studiilor la universități din 

străinătate, în contextul programului „Erasmus +“; subliniază faptul că o asigurare a 

calității eficace și independentă este condiția prealabilă pentru o mai bună recunoaștere a 

calificărilor; 
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24. subliniază că Europa se confruntă cu o penurie de competențe în științe, tehnologie, 

inginerie și matematică (STIM) și cu un număr excedentar de absolvenți de științe sociale; 

consideră că sunt necesare inițiative suplimentare la nivel european și național pentru a 

soluționa blocajele locurilor de muncă și ale învățării în domeniile STIM; recomandă 

Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a spori atractivitatea și valoarea 

disciplinelor STIM și a încuraja tinerii, inclusiv femeile, să urmeze studii în domeniile 

STIM; 

25. subliniază importanța eforturilor de a răspunde la nevoile elevilor de la o vârstă foarte 

fragedă; recomandă statelor membre să adopte măsuri inovatoare și să le incorporeze în 

procesele de învățare în cadrul și în afara școlii, precum și să reformeze și să reînnoiască 

mediul școlar, metodele de predare și competențele profesorilor; sugerează ca programa 

de studii din statele membre să fie adaptată în sensul includerii de vizite cu clasa în alte 

țări în timpul școlarizării, astfel încât instruirea să meargă dincolo de sala de clasă încă de 

la o vârstă fragedă; 

26. atrage atenția asupra faptului că secolul XXI nu este incompatibil cu tehnicile și practicile 

tradiționale, sursă de locuri de muncă stabile și care nu pot fi delocalizate, care stau la 

baza mai multor domenii de excelență europene; solicită susținerea prezervării acestor 

tehnici și practici tradiționale și transmiterea lor, prin formare, noilor generații, 

combinându-le, în cazul în care este posibil, cu noile cunoștințe și experiența din domeniul 

digital în vederea maximizării potențialului acestora; 

27. constată că Uniunea Europeană s-a dezvoltat pe baza principiului liberei circulații a 

persoanelor, nu în ultimul rând a lucrătorilor; subliniază importanța includerii învățării de 

limbi străine, în special europene, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, în vederea 

facilitării mobilității lucrătorilor și a extinderii perspectivelor de găsire a unui loc de 

muncă; 

28. solicită elaborarea unei Strategii europene privind competențele progresiste și axate pe 

obținerea de rezultate, care să orienteze strategiile naționale privind competențele și să le 

integreze în Planurile naționale privind locurile de muncă, asigurând totodată un cadru 

cuprinzător pentru Planurile de acțiune sectoriale propuse în Pachetul privind ocuparea 

forței de muncă; 

29. subliniază importanța revitalizării Procesului de la Bologna prin valorificarea ocaziei 

oferite de Conferința ministerială care va avea loc la Erevan în mai 2015 pentru 

implicarea în forme noi și mai avansate de cooperare, care să fie puse în aplicare imediat; 

30. consideră că Comisia ar trebui să asigure o punere în aplicare corespunzătoare a 

programului „Erasmus +” în toate formele sale, inclusiv componenta în materie de sport a 

programului; consideră că este importantă simplificarea modalităților de acces, astfel încât 

programul să poată fi utilizat de cât mai multe persoane și organizații posibil; 

31. consideră că sinergiile care decurg din sport, unul dintre motoarele economiei europene, 

ar trebui să fie valorificate pentru a spori șansele de angajare a tinerilor noștri. 
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