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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care 
este comisie competentă:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. sprijină propunerile făcute de plenul Conferinței privind viitorul Europei la 9 mai 2022, 
în special următoarele: 6, 9, 13, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 46, 47, 48 
și 49, întrucât solicită promovarea politicilor în domeniul culturii, educației, tineretului, 
mass-mediei audiovizuale și sportului, evidențiind rolul lor fundamental în consolidarea 
sentimentului de apartenență europeană, în special pentru tineret;

2. solicită modificarea articolelor 4 și 6 din TFUE pentru a introduce competențe partajate 
în domeniul educației, cel puțin în domeniul educației civice, subliniind că exercitarea 
acestei competențe de către Uniune nu împiedică statele membre să își exercite propria 
competență;

3. subliniază, în acest sens, că ar trebui adoptate standarde minime comune în domeniul 
educației, care să se axeze pe următoarele teme: educația civică, inclusiv valorile 
Uniunii și istoria Europei, competențele digitale, alfabetizarea mediatică și 
informațională, învățarea limbilor străine, educația în domeniul mediului, competențele 
non-tehnice, alfabetizarea economică și educația STIAM (științele, tehnologia, 
ingineria, artele și matematica);

4. constată că multe dintre propunerile aprobate de conferință vizează consolidarea 
identității și cetățeniei europene și nu necesită neapărat modificări ale tratatului, ci o 
consolidare a instrumentelor și obiectivelor existente în domeniile culturii, educației, 
tineretului, mass-mediei audiovizuale și sportului;

5. consideră că recomandările făcute de participanții la Conferință sunt esențiale pentru 
susținerea legitimității democratice a proiectului european și a sprijinului cetățenilor 
pentru obiectivele și valorile noastre comune, precum și consolidarea diversității și a 
bogăției noastre culturale pentru a promova o legătură cu Europa.


