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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. reamintește că educația reprezintă un instrument esențial pentru realizarea obiectivelor 
Pilonului european al drepturilor sociale, potrivit căruia „orice persoană are dreptul la 
educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și 
de înaltă calitate, pentru a dobândi și a menține competențe care îi permit să participe 
deplin în societate”;

2. susține că o formare și un învățământ adecvate în procesul de tranziție către modele 
economice ecologice și social sustenabile pot reprezenta un factor puternic de creare a 
locurilor de muncă, de asigurare a dreptății sociale și de eliminare a sărăciei;

3. evidențiază faptul că tranziția către o societate mai ecologică necesită lucrători calificați 
și consideră că fondurile pentru o tranziție justă trebuie să vizeze investiții considerabile 
în învățământ, în educație și formare profesională (EFP) și în recalificare;

4. subliniază că pentru o tranziție justă este important să existe un mecanism de protecție 
socială, deoarece acesta le permite lucrătorilor și familiilor acestora să-și satisfacă 
necesitățile de bază, inclusiv asigurarea educației timpurii și a celei pe termen lung;

5. solicită intensificarea dialogului dintre universități și mediul de afaceri, pentru a permite 
desfășurarea educației în domenii în care există locuri de muncă, mai ales în 
comunitățile, regiunile și sectoarele vulnerabile;

6. invită guvernele și patronatul să investească în programe și măsuri care să le asigure 
persoanelor vulnerabile calificările necesare pentru o tranziție reușită către o economie 
fără emisii de carbon;

7. subliniază că Spațiul european al educației ar trebui să conțină o formare transversală 
pentru dobândirea unor calificări legate de tranziția ecologică și digitală, precum și să 
asigure o legătură adecvată cu lumea muncii, mai ales la etapele mai avansate ale 
programului de învățământ.


