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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000069/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Subiect: Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru 
competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

Având în vedere Recomandarea Consiliului privind EFP, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale are câteva întrebări:

1. Criza COVID-19 a intensificat necesitatea de a îmbunătăți soluțiile digitale de formare 
profesională și de a asigura un acces egal la competențe, instrumente și tehnologii digitale 
pentru cursanți, profesori și formatori. Cum intenționează Comisia să sprijine statele membre în 
promovarea modernizării digitale a EFP și a învățării la distanță, asigurând accesibilitatea și 
dobândirea competențelor necesare tuturor? Cum ar putea fi acestea coordonate și monitorizate, 
în colaborare cu statele membre?

2. Propunerea include o serie de obiective calitative care trebuie îndeplinite până în 2025. Cum va 
sprijini Comisia statele membre pentru îndeplinirea acestor obiective, inclusiv prin intermediul 
cadrului de calitate pentru ucenicii și al programului Erasmus? Cum va monitoriza progresul în 
ceea ce privește realizarea lor și cum va transmite aceste informații atât Parlamentului, cât și 
Consiliului? Cum intenționează Comisia să îmbunătățească metodele de monitorizare a 
absolvenților EFP?

3. Există o evidentă lipsă de coerență și o discrepanță între sectorul EFP și sistemul de învățământ 
general, EFP fiind considerată adesea o opțiune mai puțin preferabilă, în pofida cererii constante 
de un număr mai mare de profesioniști care au absolvit învățământul profesional. Ce acțiuni 
întreprinde Comisia pentru a spori atractivitatea EFP și a asigura coerența și sinergiile dintre cele 
două? Ce măsuri are în vedere Comisia la nivelul UE pentru a îmbunătăți comunicarea cu privire 
la EFP? Cum poate ajuta statele membre să își coordoneze mai bine acțiunile la nivelul UE?

4. Cum va sprijini Comisia statele membre să garanteze o educație și formare profesională de 
înaltă calitate și incluzivă și care să ofere șanse egale tuturor, în special grupurilor vulnerabile, 
inclusiv celor din zonele rurale sau îndepărtate? Ce măsuri va lua Comisia pentru a se asigura 
că toți cursanții au dreptul la EFP incluzivă și de calitate, astfel cum este prevăzut în Pilonul 
european al drepturilor sociale?

5. Cum va asigura Comisia programe de ucenicie de înaltă calitate, diversificate și personalizate? 
Intenționează Comisia să revizuiască Cadrul european pentru programe de ucenicie eficace și 
de calitate?

6. Având în vedere caracterul voluntar al recomandării, cum va încuraja Comisia statele membre să 
își reformeze sistemele de EFP și să monitorizeze progresele în acest sens?
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