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SUGESTII

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

1. îndeamnă UE și statele membre ca, pentru a le oferi tuturor acces la o educație de 
calitate și la învățarea pe tot parcursul vieții, să își îmbunătățească constant politicile în 
domeniile educației, formării și competențelor, încercând să acopere deficitul tot mai 
mare de competențe, inclusiv competențe digitale și competențe necesare pentru a 
supraviețui în viitorul digital, și răspunzând nevoii de a înțelege și influența realitățile 
unei economii și ale unei societăți digitalizate și nevoii de a ne pregăti pentru impactul 
viitor al inteligenței artificiale asupra pieței muncii și domeniului public; subliniază că 
aceste politici ar trebui să promoveze dezvoltarea personală și societală, precum și noile 
oportunități de muncă din viitor, respectând totodată obiectivele tranziției energetice 
către o economie sustenabilă și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și ale Pactului 
ecologic european; invită statele membre să urgenteze punerea în aplicare a 
recomandărilor specifice fiecărei țări;

2. evidențiază că dezavantajele socioeconomice sunt adesea un indicator al rezultatelor 
școlare slabe și viceversa; accentuează că un sistem de educație și de învățare pe tot 
parcursul vieții bine finanțat, de calitate și incluziv poate contribui la ruperea acestui 
cerc vicios și poate promova incluziunea socială și egalitatea de șanse; susține planurile 
de a transpune în realitate Spațiul european al educației în viitorul apropiat, punând un 
accent deosebit pe recunoașterea reciprocă a calificărilor educaționale, pentru a le 
permite tuturor accesul la o educație de calitate, orientată spre viitor; invită Comisia să 
sprijine statele membre în procesul de reformă și modernizare a sistemelor lor de 
învățământ, inclusiv a învățării digitale și a predării de înaltă calitate, și să încurajeze 
schimbul de bune practici în cadrul programului Erasmus+;

3. afirmă că educația și îngrijirea de calitate, accesibilă și incluzivă a copiilor preșcolari 
(EICP) are efecte pozitive asupra tuturor copiilor, cu atât mai mult asupra copiilor care 
provin din medii socioeconomice defavorizate și a acelora cu nevoi speciale, 
contribuind astfel la reducerea inegalităților sociale și promovând integrarea în 
societate; subliniază că EICP joacă un rol esențial în dezvoltarea, învățarea cu succes și 
starea de bine pe termen scurt a copiilor și creează premisele necesare pentru a le 
îmbunătăți rezultatele pe care le vor obține în viață, incluziunea socială și capacitatea de 
inserție profesională pe termen lung; sprijină, prin urmare, eforturile de a înființa o 
garanție europeană pentru copii, ținând seama de rezultatele studiului de fezabilitate și 
respectând principiul subsidiarității;

4. invită statele membre să crească investițiile în educație și formare, deoarece investițiile 
structurale în capitalul uman axate mai ales pe tineri și persoanele cu mai puține 
oportunități sunt foarte importante pentru a stimula creșterea bazată pe cunoaștere, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, în contextul creșterii deficitului de competențe, în 
special în domeniile STI(A)M, și a neconcordanțelor într-o lume a muncii aflată în 
schimbare, în special în era actuală a digitalizării; subliniază că este important să se 
ofere educație antreprenorială și de mediu de la o vârstă fragedă pentru a motiva tinerii 
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să înființeze întreprinderi și consideră că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a 
atrage mai multe fete către domeniile STI(A)M; evidențiază, de asemenea, că abilitățile 
digitale și în domeniul mass-mediei ar trebui să constituie o parte esențială a politicilor 
educaționale și să includă, printre altele, securitatea cibernetică, igiena cibernetică, 
responsabilitatea cibernetică și protecția datelor;

5. invită Comisia și statele membre să intensifice măsurile de promovare a programelor de 
ucenicie de calitate în UE și să examineze modalități de a adopta a un statut european al 
programelor de ucenicie;

6. este de părere că fondurile structurale și de investiții europene joacă un rol esențial în 
îmbunătățirea accesului la materiale didactice și la informații și în incluziunea activă a 
tinerilor, în special a celor care locuiesc în zone rurale și izolate sau aflate în declin 
demografic ori a tinerilor cu profil de migrant; observă aici că tehnicile inovatoare de 
predare și învățare, combinate cu accesul la surse digitale de informații, pot juca un rol 
important;

7. subliniază că, în 2018, în UE, 16,5 % din tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani 
– unul din șase tineri – nu erau încadrați profesional și nu urmau niciun program de 
învățământ sau de formare și că rata abandonului școlar era de 10,6 %; admite că aceste 
cifre sunt la fel de scăzute ca în primul trimestru al anului 2008, respectiv cele mai 
scăzute de când a început colectarea lor, în primul trimestru al anului 2006; invită totuși 
Comisia și statele membre să își intensifice eforturile de a reduce abandonul școlar 
timpuriu și procentul de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun 
program de învățământ sau de formare, mai ales de tineri care provin din medii sociale 
dezavantajate, și de a îmbunătăți rezultatele școlare, ținând seama de decalajele 
regionale și demografice, să pună în aplicare strategii de prevenire cuprinzătoare și să 
atragă persoanele care abandonează timpuriu școala în sistemul de învățământ și 
formare; 

8. îndeamnă statele membre să promoveze dezvoltarea cooperării dintre instituțiile de 
învățământ și întreprinderi, pentru a încuraja o activitate economică cu emisii scăzute la 
nivel local și regional și pentru a rezolva problema actuală și viitoare a competențelor 
necorelate cu nevoile pieței, inclusiv prin stimularea competențelor tehnice, 
antreprenoriale și digitale, precum și a formării profesionale și a programelor de 
formare și de studii duale, și să instituie metodologii cuprinzătoare și eficace pentru 
recunoașterea și validarea reciprocă a competențelor, diplomelor și calificărilor, precum 
și a învățării non-formale și informale; reliefează că universitățile europene ar putea 
deveni centre de excelență și inovare dacă se pune în aplicare cu eficacitate inițiativa 
privind universitățile europene; reamintește că, pentru a pune în aplicare în mod eficace 
această inițiativă, este nevoie de o finanțare substanțială și, în legătură cu acest lucru, că 
a cerut să se tripleze bugetul alocat programului Erasmus + în perioada 2021-2027;

9. solicită să se îmbunătățească calitatea și eficiența sistemelor de educație și formare, 
precum și accesul la acestea, să se consolideze învățarea pe tot parcursul vieții și să se 
actualizeze competențele și recalificarea, îndeosebi pentru persoanele cu niveluri 
scăzute de educație, mai ales adulți, adulți tineri și alte grupuri dezavantajate, inclusiv 
persoanele de etnie romă și cele cu profil de migrant; subliniază că sistemele de 
învățământ trebuie să promoveze obiceiuri sănătoase, în special practicarea sporturilor, 
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fapt ce contribuie în mod semnificativ la incluziunea și integrarea socială și își 
reiterează sprijinul pentru educația civică în școli, aceasta fiind un pilon de bază al 
democrației europene; subliniază că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul 
vieții în rândul adulților au un efect pozitiv asupra persoanelor, economiei și societății; 

10. consideră că o guvernanță eficace și o finanțare adecvată pentru toate mediile 
educaționale, asigurarea unor resurse educaționale și unei predări moderne și de calitate, 
cadre didactice motivate și competente cu salarii atractive și un nivel mai mare de 
recunoaștere socială și învățarea pe tot parcursul vieții sunt esențiale pentru obținerea 
echității, diversității și excelenței în educație; subliniază, în acest context, că este 
necesar să se depună eforturi pentru a se atinge echilibrul de gen în această profesie și să 
se atragă în profesia de profesor mai mulți candidați motivați, cu studii universitare sau 
cu o formare profesională temeinice și cu competențe pedagogice; solicită să se creeze 
sisteme calitative de pregătire continuă și de sprijin pentru profesori și formatori; 

11. consideră că, în lumea din ce în ce mai interconectată și interdependentă din zilele 
noastre, competențele în limbi străine reprezintă o aptitudine vitală care le oferă 
persoanelor posibilitatea de a se descurca mai rapid și mai eficient în lume, pregătindu-
le în același timp să concureze și să reușească în societatea și economia mondiale; prin 
urmare, invită statele membre să își realizeze obiectivul ca toți cetățenii să învețe cel 
puțin două limbi străine, respectiv să înceapă să învețe limbi străine de la o vârstă 
fragedă, astfel cum se prevede în concluziile Consiliului din decembrie 2017.
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