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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu prevederile  art. 169 și 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor – Consolidarea identității europene prin educație și cultură – 
contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Götenborg. 
COM (2017) 673. 
 
 2. Data sesizării: 12.12.2017 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 08.02.2018 
 4. Dezbateri în data: 30.01.2018 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - educația și cultura sunt cheia viitorului fiind modul în care transformăm o împrejurare 
în oportunitate, dar și forța motrice a creării de locuri de muncă, a creșterii economice, a 
echității sociale și, în cele din urmă, a unității 

- prezintă viziunea asupra unui Spațiu european al educației, pe baza Noii agende 
pentru competențe în Europa și prin investirea în inițiativele tinerilor europeni. Educația este o 
parte din soluția menită să ducă la obținerea de locuri de muncă decente de cât mai mulți 
oameni, să răspundă mai bine la nevoile de competențe ale economiei și să consolideze 
reziliența Europei într-un context al schimbărilor rapide și profunde induse de revoluția 
tehnologică și de globalizare. 

- Europa se confruntă cu o serie de evoluții:  digitalizarea continuă, automatizarea, 
inteligența artificială și nevoia de a fi în pas cu progresul tehnologic; viitorul pieței muncii; 
modernizarea statelor sociale europene, incluziunea socială și reducerea inechităților, inclusiv 
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disparitatea de gen; tendințele demografice, îmbătrânirea forței de muncă și nevoia de 
integrare a unei populații migrante diversă din punct de vedere cultural; noi modele în materie 
de comunicare; escaladarea populismului și a xenofobiei.  

- educația și cultura pot și ar trebui să fie parte din soluția la multe dintre aceste 
provocări și furnizează mijloace de valorificare a oportunităților pe care le oferă aceste 
provocări:  educația reprezintă baza unei forțe de muncă productive și creatoare, forța motrice 
pentru cercetare-dezvoltare și inovare, având capacitatea de a orienta evoluțiile tehnologice și 
digitale; educația și formarea asigură o capacitate mai mare de inserție profesională, protecție 
împotriva șomajului, sărăciei și excluziunii sociale; educația constituie baza unei cetățenii 
active și contribuie la prevenirea populismului, xenofobiei și radicalizării violente; diversitatea 
culturală a Europei reprezintă un spațiu comun care constituie trăsătura distinctă a modului de 
viață european. Înțelegerea și păstrarea patrimoniului și diversității noastre culturale reprezintă 
o condiție prealabilă pentru conservarea comunității noastre culturale, a valorilor noastre 
comune și a identității noastre comune. 

- unul dintre obstacolele identificate în calea mobilității studenților este faptul că 
diplomele școlare din învățământul superior nu sunt recunoscute imediat în alte state membre. 
Dacă liderii europeni și cetățenii lor își doresc o Europă deschisă, în care mobilitatea pentru 
învățare să constituie norma, a venit timpul să acționăm pentru realizarea unui Spațiu 
european al educației. Pentru aceasta este necesară: elaborarea unei propuneri de 
Recomandare a Consiliului privind recunoașterea reciprocă a diplomelor din învățământul 
superior și a diplomelor de absolvire a unei forme de învățământ/a perioadelor de studiu în 
străinătate, în scopul facilitării acestei recunoașteri și al continuării procesului de validare 
transfrontalieră a certificatelor de formare și de învățare pe tot parcursul vieții;  promovarea 
până în 2025 a programului Erasmus+, în toate categoriile de cursanți vizate de acest program, 
obiectivul urmărit fiind dublarea numărului de participanți; desfășurarea, în 2019, a 
proiectului pilot cu privire la un carnet de student UE, pentru stocarea informațiilor privind 
parcursul universitar al unei persoane;  adoptarea de măsuri pentru crearea unor universități 
care să aibă capacitatea de a stabili contacte și de a interacționa la nivel transfrontalier și 
înființarea unei Școli de guvernanță europeană și transfrontalieră. 

- investițiile în educație reprezintă un interes comun al tuturor statelor membre și al 
Europei, în ansamblu, acestea fiind forța motrice pentru crearea de locuri de muncă, creștere 
economică și bunăstare sporită. Educația este și un drept, astfel cum se prevede la articolul 14 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Sistemele de învățământ și de formare 
din Europa sunt de bună calitate, dar au și neajunsuri: prea mulți elevi dobândesc doar un 
nivel scăzut de competențe, egalitatea de șanse (medii defavorizate), învățarea limbilor străine,  
numărul studenților care optează să studieze discipline precum științele, tehnologia, ingineria 
și matematica este redus. Este necesară elaborarea unei Recomandări a Consiliului privind 
îmbunătățirea învățării limbilor străine în Europa - până în 2025 toți tinerii europeni care 
termină ciclul de învățământ secundar superior să cunoască bine două limbi străine, pe lângă 
limba (limbile) maternă (materne); convenirea unor noi obiective de referință pentru 
competențele digitale și antreprenoriat; actualizarea recomandării privind competențele-cheie, 
la începutul anului 2018. 

- trei factori principali contribuie la îmbunătățirea educației: primul factor este calitatea 
profesorilor și a predării (este esențial să se atragă către această profesie un număr suficient de 
persoane calificate și motivate, ceea ce ar necesita să le oferim o formare excelentă și 
perspective atractive în ceea ce privește dezvoltarea lor profesională și remunerația), învățarea 
pe tot parcursul vieții (oferă mijlocul pentru reorientarea și perfecționarea profesională), 
inovarea și tehnologiile digitale în educație. Soluții: intensificarea sprijinului pentru profesori, 
printr-o mai mare mobilitate a acestora și prin intermediul „Rețelei eTwinning”, prin 
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furnizarea de cursuri online deschise și în masă; elaborarea unei Recomandări a Consiliului 
privind un cadru al calității pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, care ar prevedea 
oferirea de locuri pentru cel puțin 95 % dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de 
școlarizare obligatorie;  elaborarea unui nou Plan de acțiune în domeniul educației digitale. 

- educația, cultura și sportul au un rol-cheie în promovarea unei cetățenii active și a 
valorilor comune în rândul celor mai tinere generații. Soluții: elaborarea unei Recomandări a 
Consiliului privind valorile comune, educația favorabilă incluziunii și dimensiunea europeană 
a predării; consolidarea, până în 2020, a capacității de finanțare a Fondului de garantare pentru 
sectoarele creative și culturale; lansarea până în 2020 a unei strategii #Digital4Culture;  
reformarea și consolidarea până în 2025 a Agendei europene pentru cultură; consolidarea 
dimensiunii europene a Euronews. 

- crearea unui Spațiu european al educației va fi instituit până în 2025, inclusiv prin: 
transformarea mobilității pentru învățare într-o realitate pentru toți;  eliminarea obstacolelor în 
calea recunoașterii calificărilor; modernizarea elaborării programelor școlare; stimularea 
învățării limbilor străine; crearea de universități europene de talie mondială; îmbunătățirea 
educației, a formării și a învățării pe tot parcursul vieții; stimularea inovării; intensificarea 
sprijinului acordat profesorilor; conservarea patrimoniului cultural și promovarea unui 
sentiment al identității și culturii europene. 

- educația și cultura sunt, în primul rând, politici care țin de competența statelor 
membre și a autorităților regionale și locale ale acestora, la nivel european fiind un rol 
complementar important, în special în cazul activităților transfrontaliere. O viziune pentru 
2025 ar fi o Europă în care învățarea, studiul și cercetarea nu ar fi îngrădite de frontiere.  

- România susține mobilitatea tinerilor și studenților, învățarea limbilor străine și 
crearea unui spațiu european al învățământului superior, cu participare voluntară, cu 
respectarea deplină a autonomiei instituționale la nivelul învățământului superior. 

 
În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării.  
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