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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, știință, tineret și sport a fost sesizată cu Comunicare a Comisiei Către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Agenda 
Europeană a Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență. 
 2. Data sesizării: 09.09.2020 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 06.10.2020 
 4. Dezbateri în data: 14.10.2020 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - dubla tranziție verde și digitală a UE la o economie circulară, digitalizată, eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și neutră din punct de vedere climatic, precum și 
dezvoltarea pe scară largă a inteligenței artificiale și a roboticii ar trebui să creeze noi locuri de 
muncă, în timp ce alte locuri de muncă se vor schimba sau chiar vor dispărea. De aceea, este 
nevoie de o schimbare fără precedent în ceea ce privește seturile de competențe pentru a 
valorifica întregul lor potențial; 
 - pandemia de COVID-19 a accelerat tranziția digitală, deoarece telemunca și învățarea la 
distanță au devenit o realitate pentru milioane de oameni în UE, dar și lacunele în materie de 
competențe digitale care existau deja, conturându-se noi inegalități; 
 - pentru a face față acestei provocări și pentru a stimula dubla tranziție verde și digitală, 
Comisia a propus un pachet de redresare ambițios, în vederea construirii unei Europe mai 
durabile, mai reziliente și mai echitabile pentru generația viitoare. Actualizarea competențelor 
este esențială pentru a permite ca UE, în calitate de actor geopolitic, să ocupe o poziție de lider în 
procesul de redresare la nivel mondial și vizează: consolidarea competitivității durabile (când 
oamenii își dezvoltă competențele necesare, pot lucra mai eficient și pot beneficia de tehnologii 
avansate), asigurarea echității sociale (accesul la oportunități de perfecționare și de recalificare 
este vital pentru zeci de milioane de lucrători care se regăsesc dintr-o dată în șomaj tehnic sau în 
șomaj, indiferent de nivelul competențelor lor sau de domeniul în care sunt calificați); 
consolidarea rezilienței noastre (un număr suficient de lucrători calificați este esențială pentru a 
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asigura accesul efectiv al cetățenilor la servicii de sănătate, sociale sau educaționale de bază într-o 
perioadă de criză. Pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de necesar este să fim pregătiți din 
punct de vedere digital pentru a continua activitatea educațională și economică); 
 - toți cetățenii trebuie să aibă acces la programe de învățare atractive, inovatoare și 
incluzive, să fie stimulați să se perfecționeze și să se recalifice. Educația la o vârstă fragedă 
rămâne fundamentală, însă nu este decât începutul unei vieți pline de oportunități de învățare; 
 - majoritatea responsabilităților pentru politicile în materie de competențe rămân la nivel 
național, regional și local, dar Europa are un rol important de jucat. Europa oferă sprijin valoros 
prin intermediul bugetului său, prin instrumentul de relansare Next Generation EU (buget de 750 
de miliarde EUR), punând la dispoziția statelor membre oportunități de finanțare a politicilor în 
materie de competențe fără precedent; 
 - noua Agendă pentru competențe acoperă următoarele cinci componente de bază: invită la 
acțiuni colective; definește o strategie clară; ajută oamenii să își dezvolte competențele pe tot 
parcursul vieții; identifică mijloacele financiare pentru a promova investițiile în competențe; 
stabilește obiective ambițioase;  
 - Agenda va fi urmată de propuneri care oferă un nou impuls în domeniul educației, în 
special de o inițiativă care face ca Spațiul European al Educației să devină realitate până în 2025, 
prin eliminarea barierelor din calea învățării în întreaga Uniune și prin promovarea unei educații 
și formări inovatoare și incluzive pentru toți; 
 - programele eficace de dobândire a competențelor combină diferite etape: identificarea 
competențelor necesare pentru dubla tranziție, dobândirea competențelor prin programe de 
formare specifice, utilizarea lor la locul de muncă sau la obținerea unui nou loc de muncă; 

- o primă componentă a Agendei pentru competențe este promovarea cooperării prin 
intermediul unui pact pentru competențe, pansectorial și deschis tuturor părților interesate, ce va 
facilita cooperarea dintre sectorul public și cel privat. Pactul va crea punți de legătură între 
inițiativele UE pentru cooperare preexistente și va deveni unicul punct de acces pentru: planul de 
cooperare sectorială în materie de competențe; consolidarea Alianței europene pentru ucenicii; 
coaliția pentru competențe digitale și locuri de muncă în sectorul digital. Inițial, Pactul se va 
concentra pe: sănătate, construcții, industria auto și transporturile, turism; 

-  integrarea ideii de „competențe pentru locuri de muncă”, a doua componentă a Agendei, 
implică o abordare cuprinzătoare a perfecționării și recalificării, care să fie inclusă în strategiile 
naționale în materie de competențe și în sistemele de educație și formare. Primul pas pentru a ne 
asigura că cetățenii pot dobândi competențele de care au nevoie pentru locul de muncă actual sau 
pentru un viitor loc de muncă îl constituie informațiile actualizate privind nevoile în materie de 
competențe: accesibile, ușor de înțeles, specifice și actualizate cu regularitate. Se va crea un 
instrument online permanent în cadrul căruia vor fi publicate informații „în timp real”, astfel încât 
toate părțile interesate să le poată utiliza. Strategiile naționale în materie de competențe, 
concepute și puse în aplicare printr-o abordare la nivelul întregii administrații, coroborează 
eforturile din cadrul politicilor privind ocuparea forței de muncă, educația, cercetarea, industria și 
dezvoltarea regională și implică partenerii sociali, societatea civilă, educația, formarea și părțile 
interesate de pe piața muncii. Strategiile naționale aliniază politicile naționale și regionale cu 
investițiile pentru abordarea provocărilor majore convenite de comun acord și orientează statele 
membre în proiectele pe care le cofinanțează cu fonduri europene. Canalizarea migrației legale 
către regiuni și ocupații care se confruntă cu o lipsă de personal calificat necesită o mai bună 
corelare și proceduri clare. Este important să se utilizeze într-un mod mai strategic potențialul și 
competențele migranților proveniți din țări terțe, care locuiesc deja în UE. Comisia va sprijini 
elaborarea sau revizuirea strategiilor, dacă este necesar, și va contribui la monitorizarea 
progreselor înregistrate în punerea lor în aplicare; va pune un accent deosebit pe competențele 
transversale și antreprenoriale, precum și pe competențele care trebuie să însoțească dubla 
tranziție verde și digitală. Educația și formarea profesională (EFP) s-a aflat în centrul proiectului 
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UE, iar în timp a devenit parte integrantă a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educației și formării profesionale, precum și a Spațiului European al Educației. Europa 
are nevoie de sisteme EFP flexibile, reziliente și orientate către viitor. Universitățile generează 
cunoștințele și competențele avansate care ajută societatea să inoveze pentru a aborda provocările 
majore cu care se confruntă. În universități, oamenii dobândesc competențe de înalt nivel care le 
permit să își accelereze dezvoltarea pe plan profesional, social și personal. Comisia se va implica 
în implementarea integrală a inițiativei privind universitățile europene în cadrul programului 
Erasmus (2021-2027) și al programului Orizont Europa, inclusiv prin înlăturarea obstacolelor din 
calea unei cooperări transnaționale eficace și mai aprofundate între instituțiile de învățământ 
superior și prin aprofundarea cooperării cu operatorii economici. Va identifica domeniile în care 
trebuie să sprijine acțiunile statelor membre, va studia posibilitatea de a adopta o abordare 
concretă privind „diploma europeană” și fezabilitatea unui statut al universităților europene 
(pentru a soluționa aspectele juridice transfrontaliere), dar și un sistem european de recunoaștere 
și de asigurare a calității. În vederea perfecționării oamenilor de știință, Comisia va elabora un 
cadru european al competențelor pentru cercetători și va sprijini definirea unui set de competențe 
de bază pentru aceștia. Implementarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele economice, 
inclusiv în sectoarele non-tehnice, va necesita o forță de muncă cu un grad ridicat de calificare în 
domeniul digital, la toate nivelurile de competențe și la toate vârstele. Comisia va sprijini 
dobândirea de competențe digitale pentru toți, în special prin actualizarea Planului de acțiune 
pentru educația digitală și prezentarea unei viziuni pentru îmbunătățirea alfabetizării digitale, a 
competențelor și a capacității digitale la toate nivelurile de educație și formare și pentru toate 
nivelurile de competențe digitale. Competențele STIM (științe, tehnologie, inginerie și 
matematică) sunt necesare pentru utilizarea noilor tehnologii, iar un nivel ridicat de competențe 
STIM este esențial pentru a stimula inovarea în domenii TIC de avangardă, cum ar fi IA sau 
securitatea cibernetică. Pe lângă competențe tehnice, piața muncii are nevoie din ce în ce mai 
mult de competențe transversale, cum ar fi cooperarea, gândirea critică și soluționarea creativă a 
problemelor. Comisia va introduce activități pentru profesori, în cadrul Comunicării privind 
spațiul european al educației, contribuind la soluționarea problemei deficitului de cadre didactice 
din domeniile STIM în țările și regiunile UE. Va promova educația științifică în cadrul acțiunilor 
de cercetare și de inovare, un cadru integrat și continuitatea în procesul de învățare. Pentru a 
stimula competențele antreprenoriale, Comisia va lansa o Acțiune europeană privind 
competențele antreprenoriale. Pentru a promova competențele transversale, Comisia va furniza 
unui cadru strategic pentru recunoașterea competențelor transversale în vederea sprijinirii 
profesioniștilor din domeniul validării din Europa. Comisia va lucra împreună cu statele membre 
la noi priorități pentru Planul european pentru învățarea în rândul adulților pentru construirea 
unor sisteme de învățare în rândul adulților cuprinzătoare, care să se adreseze inclusiv 
persoanelor în vârstă. Centrele locale de învățare, bibliotecile, comunitatea mai largă și societatea 
civilă vor fi sprijinite să colaboreze pentru a motiva adulții și pentru a le permite să învețe, 
sporindu-le astfel reziliența în contextul crizelor; 

- cea de a treia componentă a Agendei pentru competențe va dezvolta instrumentele 
necesare pentru a permite tuturor, indiferent dacă sunt angajați, șomeri sau inactivi, să 
dobândească noi competențe pe parcursul întregii vieți. Lipsa de timp pentru formare, costul 
formării, precum și lipsa conștientizării necesității sau a oportunităților de formare constituie 
obstacole importante în calea perfecționării și a recalificării. Stimulentele directe care motivează 
oamenii să urmeze cursuri de formare, cum ar fi conturile personale de învățare, pot face ca 
învățarea pe tot parcursul vieții să devină realitate. Oferirea de mijloace lucrătorilor în vederea 
perfecționării și recalificării de-a lungul întregii vieți înseamnă, de asemenea, garantarea faptului 
că toate experiențele de învățare sunt validate în mod corespunzător. Comisia va propune o nouă 
inițiativă care să sprijine calitatea, transparența și introducerea micro-certificatelor în întreaga 
UE, care recunosc rezultatele unor astfel de cursuri de scurtă durată, adesea în domeniul digital, și 
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înregistrează rezultatele acestor cursuri. Noua platformă Europass a fost creată pentru a deveni 
instrumentul online al UE care să ajute oamenii să își comunice în mod eficient competențele și 
calificările și care să îi orienteze proactiv către un loc de muncă sau către noi oportunități de 
învățare. Platforma actualizată va ajuta utilizatorii să își evalueze și să își descrie competențele, 
va sugera utilizatorilor Europass locuri de muncă relevante; 

- pentru susținerea redresării economice în urma impactului socioeconomic al pandemiei 
de COVID-19 trebuie sporită ponderea adulților care participă la învățare. Astfel, până în 2025, 
120 de milioane de adulți din UE trebuie să participe la activități de învățare în fiecare an, iar 
până în 2025, 14 milioane. Până în 2025, 230 de milioane de adulți trebuie să aibă cel puțin 
competențe digitale de bază, ceea ce înseamnă 70 % din populația adultă din UE. Îndeplinirea 
acestor obiective ambițioase până în 2025 necesită o mobilizare considerabilă a investițiilor 
publice și private în competențe (se estimează că sunt necesare investiții suplimentare de 48 de 
miliarde EUR pe an); 

- investițiile statelor membre în „infrastructura cu impact social ridicat” pentru educație și 
formare, inclusiv în infrastructura digitală, pot fi sprijinite în continuare de Fondul european de 
dezvoltare regională și de InvestEU, care, în cadrul componentei sale pentru investiții sociale și 
competențe, poate sprijini, printre altele, investițiile în infrastructura critică din domeniul 
educației și formării; 

- Comisia invită statele membre să intensifice sprijinul acordat pentru perfecționare și 
recalificare, să profite de ocazia unică de a mobiliza zeci de miliarde de euro din viitorul buget al 
UE în acest scop și să acorde prioritate acestor operațiuni, cu precădere reformelor care 
îmbunătățesc oferta și implementarea de sisteme de dezvoltare a competențelor. Printre 
operațiunile care pot primi sprijin financiar în cadrul viitorului buget al UE pentru a atinge 
obiectivele Agendei sunt: elaborarea și operarea unor sisteme de previzionare a competențelor; 
dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii naționale în materie de competențe; investiții în 
echipamente și tehnologii de învățare digitală și în echipamente și tehnologii de vârf specifice 
sectorului pentru furnizorii de servicii de educație și formare; stimulente pentru a elabora conținut 
educațional digital și module curriculare de bază în conformitate cu nevoile pieței muncii, cu 
accent pe competențele digitale și ecologice, inclusiv prin intermediul platformelor de formare 
online; conceperea și furnizarea de cursuri de masterat în vederea formării de experți în domeniul 
digital; investiții în centre comunitare de învățare pentru adulți; 

- pentru a stimula investițiile în competențe, Comisia va urmări să înțeleagă modul în care 
pot contribui cadrele bugetare la construirea unor societăți mai reziliente, va lucra la statistici 
referitoare la investițiile publice și private în competențele adulților, va evalua mecanisme 
inovatoare de finanțare care pot stimula efectuarea de investiții suplimentare în competențe; 

- Comisia își propune să plaseze competențele în centrul agendei politice europene din 
următorii cinci ani, pentru ca dreptul la învățarea pe tot parcursul vieții să devină realitate și 
pentru a pune în aplicare primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale. Redresarea 
economiei, consolidarea competitivității Europei la nivel mondial și accelerarea dublei tranziții 
verzi și digitale necesită o politică ambițioasă în materie de competențe. 

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării.  

 
   PREȘEDINTE                     SECRETAR 
 Prof. univ. dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU                Robert Nicolae TURCESCU 
 
 
                                                                                                                       Șef birou Ioana Florina Mînzu   


