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 1. Numele și numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului 
nr. 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia 
pentru învățământ a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune 
privind Pilonul european al drepturilor sociale. 
 2. Data sesizării: 23.03.2021 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 27.04.2021 
 4. Dezbateri în data:  07.04.2021 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - schimbările climatice și provocările legate de mediu, digitalizare, globalizare și 
tendințele demografice ne schimbă cu rapiditate viața de zi cu zi. Din cauza COVID-19, 
Europa a fost expusă unor schimbări drastice suplimentare care au afectat locurile de muncă, 
educația, economia, sistemele de protecție socială și viața socială. În centrul răspunsului 
Europei la aceste schimbări se află îmbunătățirea și adaptarea cadrului european de 
reglementare în materie de politici sociale, pentru încurajarea unei economii în serviciul 
cetățenilor și pentru promovarea progresului social. Pe măsură ce este depășită criza provocată 
de pandemie, este necesar să se adapteze și cadrul de reglementare în materie de politici 
sociale; 
 - noul cadru de reglementare în materie de politici sociale trebuie să asigure 
solidaritatea între generații și să ofere oportunități pentru toți, să recompenseze antreprenorii 
care au grijă de angajații lor, să se concentreze pe crearea de locuri de muncă, să promoveze 
un trai mai bun și condiții de muncă mai bune, să investească în educație, formare, competențe 
și inovare de înaltă calitate și favorabile incluziunii, să asigure o protecție socială adecvată 
pentru toți; 
 - cele 20 de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale reprezintă ghidul spre 
o Europă socială puternică, stabilind viziunea care stă la baza noului cadru de reglementare în 
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materie de politici sociale, fiind principii și drepturi esențiale pentru piețe ale forței de muncă 
și sisteme de protecție socială echitabile și funcționale în Europa secolului XXI;  

- Comisia propune trei obiective principale la nivelul UE care să fie îndeplinite până la 
finele acestui deceniu în domeniile ocupării forței de muncă, competențelor și protecției 
sociale, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Obiectivele pot ghida deciziile 
politice în statele membre și în regiunile acestora, inclusiv în contextul planurilor naționale de 
redresare și reziliență din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), în 
conformitate cu recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și în contextul 
programării fondurilor politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. Deși majoritatea 
instrumentelor prin care sunt îndeplinite aceste obiective țin de competența statelor membre, 
obiectivele UE reflectă o ambiție comună de realizat până în 2030: cel puțin 78 % din 
populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; cel puțin 
60 % dintre toate persoanele adulte ar trebui să participe în fiecare an la activități de formare 
profesională; numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială ar 
trebui redus cu cel puțin 15 milioane; 

- în vederea îndeplinirii obiectivelor, Europa trebuie să depună eforturi pentru: sporirea 
furnizării de servicii formale de educație și îngrijire timpurie a copiilor (ECEC), contribuind 
astfel la asigurarea unui mai bun echilibru între viața profesională și cea privată și încurajând 
participarea femeilor pe piața forței de muncă; scăderea procentului de tineri care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) cu 
vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani, de la 12,6 % (în 2019) la 9%; cel puțin 80% dintre 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani ar trebui să aibă competențe digitale de 
bază, o condiție esențială pentru integrarea și participarea pe piața forței de muncă și în 
societate, într-o Europă transformată digital; părăsirea timpurie a școlii ar trebui redusă în 
continuare, iar participarea la învățământul secundar superior ar trebui sporită; 
 - o forță de muncă calificată și inovatoare, capabilă să se adapteze și să modeleze 
tranziția verde și digitală, este esențială pentru prosperitatea și bunăstarea cetățenilor. Un 
factor esențial al succesului pentru a se asigura că adulții pot să se angajeze în activități de 
perfecționare și de recalificare mai târziu în viață este reprezentat de existența unui fundament 
solid de competențe de bază și transversale dobândite în cursul educației și formării 
profesionale inițiale, în special în rândul grupurilor defavorizate; 
 - Comisia își reiterează apelul către statele membre pentru ca acestea să dedice cel 
puțin 22 de miliarde EUR pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. 
Stagiile de practică permit dobândirea de experiență practică și directă, fiind utile pentru a 
facilita accesul tinerilor la piața forței de muncă. O atenție specială trebuie acordată 
persoanelor tinere și celor cu un nivel scăzut de calificare, care sunt mai vulnerabile la 
fluctuațiile de pe piața forței de muncă;  
 - forța de muncă calificată este motorul unei economii verzi și digitale prospere, 
dinamizată de idei și produse inovatoare, dar și de progrese tehnologice. Sistemele de educație 
și formare joacă un rol esențial în crearea bazelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 
întărirea capacității de inserție profesională și participarea în cadrul societății. Este necesar să 
se continue investițiile în învățare, întrucât orice pierdere în acest domeniu va genera 
consecințe negative pe termen lung asupra productivității și asupra creșterii PIB-ului;  
 - educația și formarea profesională inițială, inclusiv educația și îngrijirea timpurie a 
copiilor, asigură temelia pentru dobândirea competențelor de bază și transversale necesare în 
cadrul unor societăți aflate într-o rapidă evoluție, pentru orice activități ulterioare de învățare 
și de dezvoltare a competențelor. Pentru a le permite copiilor, tinerilor și adulților să aibă 
acces la servicii moderne de educație și formare, școlile și centrele de învățământ profesional 
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și tehnic trebuie să fie, la rândul lor, modernizate, inclusiv proiecte cum ar fi inițiativa privind 
universitățile europene și centrele de excelență profesională; 
 - în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, copiii și tinerii care provin 
din medii defavorizate s-au confruntat cu obstacole majore în ceea ce privește accesul la 
învățarea online și la sistemele online de educație și formare continuă; 
 - faptul că populația Europei îmbătrânește și este în scădere exercită o presiune 
structurală asupra pieței forței de muncă, caracterizată de un deficit de competențe în diferite 
regiuni și sectoare, fiind necesară regândirea politicilor prin care se oferă persoanelor mijloace 
în vederea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și carierei. Instituțiile de 
învățământ superior și sectorul de educație și formare profesională (EFP) trebuie să se asigure 
că forța noastră de muncă actuală și viitoare dispune de competențe adecvate și poate contribui 
la procesul de redresare;  
 - în trimestrul al patrulea al anului 2021, Comisia va propune: o Agendă pentru 
transformarea învățământului superior, ce urmărește deblocarea întregului potențial al 
instituțiilor de învățământ superior, pentru o redresare orientată către o tranziție sustenabilă, 
favorabilă incluziunii, verde și digitală; o inițiativă privind conturile de învățare individuale, 
menită să elimine barierele din calea accesului la formare și să ofere adulților mijloacele 
necesare pentru a gestiona tranzițiile profesionale; o abordare europeană în materie de micro-
certificate pentru a facilita flexibilitatea parcursurilor de învățare și a tranzițiilor pe piața forței 
de muncă; un pachet privind competențele și talentele. 
 - disponibilitatea, la prețuri accesibile, a unor servicii de educație și îngrijire timpurie a 
copiilor (ECEC) de înaltă calitate precum și a unor servicii bune de îngrijire pe termen lung 
generează un impact pozitiv puternic asupra situației profesionale a părinților. Comisia va 
prezenta în 2022 o revizuire a obiectivelor de la Barcelona cu privire la educația și îngrijirea 
timpurie a copiilor;  
 - este necesară investiția în copii, pentru a reduce decalajul dintre copiii aflați în 
dificultate și cei mai avantajați în ceea ce privește accesul la servicii esențiale, pentru a 
încuraja egalitatea de șanse pentru toți copiii din UE și pentru a împiedica transformarea 
copiilor din familii sărace în adulți expuși riscului de sărăcie. Comisia va propune în primul 
trimestru al anului 2021 o Strategie a UE privind drepturile copiilor și o Recomandare a 
Consiliului de stabilire a Garanției europene pentru copii, cu scopul de a asigura accesul 
efectiv al copiilor expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială la servicii esențiale 
precum asistență medicală și educație. 
 - îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale reprezintă un 
angajament politic și o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a autorităților naționale, 
regionale și locale, a partenerilor sociali și a societății civile. Statele membre ar trebui să 
utilizeze pe deplin fondurile UE puse la dispoziția lor pentru a sprijini reformele și investițiile 
în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale. 
 - un nou instrument financiar esențial, în cadrul NextGenerationEU, este MRR, cu un 
buget de 672,5 miliarde EUR. Planurile naționale de redresare și reziliență reprezintă o ocazie 
unică de a planifica și finanța investiții și reforme capabile să sprijine o redresare axată pe 
aspecte sociale și pe locurile de muncă, care pregătește în același timp dubla tranziție verde și 
digitală și pune în aplicare recomandările relevante specifice fiecărei țări, formulate prin 
intermediul semestrului european. Pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, statele 
membre vor trebui să aloce cel puțin 12,5% din planul operațional FSE+ pentru tinerii care nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional/de formare atunci când 
procentul relativ aferent acestui grup depășește media UE, în timp ce toate celelalte state 
membre vor trebui să dedice o sumă adecvată pentru punerea în aplicare a Garanției pentru 
tineret consolidate. Erasmus+ va mobiliza sectoarele educației, formării, tineretului și 
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sportului pentru a asigura redresarea rapidă și creșterea viitoare. Programul Orizont Europa 
este cel mai mare și mai ambițios program de cercetare și inovare din istorie, având un buget 
total aprobat de 94 de miliarde EUR, urmărind dezvoltarea de noi tehnologii, realizarea de 
transformări inovatoare de ordin economic și social, precum și completarea sau facilitarea 
politicilor și investițiilor, inclusiv pentru consolidarea rezilienței și sustenabilității 
socioeconomice. 
  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei pentru învățământ au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării.  
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