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1. Numele şi numărul documentului:
In conformitate cu art. 173 aim. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

cu modifícările ~i completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană
(TUE), a Protocolului nr. 1 ş~ Protocolului nr. 2, anexate TUE ş~ a Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru învăţământ a fost sesizată cu
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social
European ş~i Comitetul Regiunilor - Valor~fîcarea talentelor în regiunile Europei.

2. Data sesizării: 22.02.2022
3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 28.03.2023
4. Dezbateri în data: 14.03.2023
5. Tz~ document: nelegisiativ

6. Textul proiectului de opinie
Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au retinut urrnătoarele:
- Comunicarea se axează pe regiunile care se confruntă cu declin puternic ai popuiaţiei

în vârstă de muncă, combinat cu o proporţie scăzută ş~ stagnantă a persoanelor cu studii
superioare, precum ş~ pe regiunile din care tinerii sunt rnai predispu~i să piece (denumite
,,capcană a dezvoltării talentelor”);

- în cadrul societăţilor ş~ economiilor UE se produc transformări demografice
semnificative, populaţia din UE îmbătrâne~te, iar rata nataiităţii a scăzut constant începând cu
anii 1960, find ş~ un exod intens al forţei de muncă tinere ş~ calificate, După o scădere cu 3,5
rniiioane de persoane în perioada 201 5-2020, se preconizează că populaţia în vârstă de muncă
din UE va scădea ş~ mai mult în următorii ani, cu încă 35 de miiioane de persoane până în
2050. Scăderea forţei de muncă este, în aceia~i timp, un fenomen demografic, economic ş~
social;

- Comunicarea este primul rezultat important al Anului european ai competenţelor, care
urmăre~te să prornoveze în continuare recaiiĺkarea ~i perfecţionarea. prezintând măsuri
specifice de promovare, păstrare ş~ atragere a taientelor în scopui transformării tuturor
regiunilor în locuri dinamice bazate pe talente, pe baza mobilizării naţionale ş~ regionaie, ş~
beneficiind de atuurile regionale esenţiale (ora~ele mici ş~ mijlocii, universităţile, instituţiile de
educaţie ş~ formare profesionaiă (EFP), furnizorii de educaţie pentru adulţi, centreie de
cercetare). Semestrul european va juca un rol activ în promovarea reformelor necesare bazate
pe reaiitatea locuiui, adaptate la circumstanţeie locale, în special pe piaţa muncii sau în cadrul
sisternului de învăţământ, pentru a stimuia dezvoltarea talentelor;



- în acest tip de regiuni se observă scăderea sau stagnarea ponderii lucrătorilor cu
studii superioare, f~ră posibilitatea de a compensa scăderea forţei de muncă cu lucrători cu
înaltă calificare, o cre~tere a proporţiei persoanelor care părăsesc timpuriu sistemele de
educaţie ~i formare (NEET) - 19 %, comparativ cu media de 13 % de la nivelul UE, iar
participarea adulţilor la activităţi de învăţare este semnificativ rnai scăzută. Rata ~omaju1ui în
rândul tinerilor (15 - 34 de ani) se ridică la 14,6% în aceste regiuni (rata de la nivelul UE
11,1%);

- în majoritatea statelor membre, regiunile-capitală, cu universităţile br, cu o
concentrare de locuri de muncă de înaltă calificare, cu oportunităţi economice, perspective
culturale ş~ sociale dinamice, reprezintă o atracţie pentru mulţi tineri. Mobilitatea persoanelor
este influenţată de diver~i factori: oportunităţile de angaj are, salariile, condiţiile de muncă,
egalitatea de ~anse, bocalizarea ş~ serviciile disponibile în apropiere locuinţelor ş~ încrederea în
instituţii;

- învăţărnântul superior poate avea o contribuţie importantă la dinamismul ş~
atractivitatea regională, prin crearea de oportunităţi economice astfel încât talentele să rămână,
să evolueze ş~ să se coreleze cu oferta de forţă de muncă ş~ cu nevoile pieţei. Proiectul E
STEAM, finanţat prin programul Erasrnus+, a sprijinit învăţământul superior ş~ participarea pe
piaţa muncii, în special în dorneniile ~tiinţei, tehnologiei, ingineriei ş~ matematicii (STIM) ş~
poate contribui la crearea de sinergii în astfel de regiuni între ~coli ş~ piaţa muncii. Alianţele
universităţilor europene ş~ centrele de excelenţă profesională selectate în cadrul programului
Erasmus+ vor acţiona ca centre de formare ş~ recalificare a adulţilor, inclusiv a profesioni~tilor
activi, cu competenţe de nivel înalt ş~ orientate spre viitor, ajutând întreprinderile care se
confruntă cu un deficit de forţă de muncă califícată;

- revitalizarea regiunibor necesită o diversificare a structurii lor economice, precum ş~ o
îmbunătăţire a accesibilităţii la servicii în cadrul strategiibor bazate pe realitatea locului care
pot contribui ş~ la abordarea transformării industriale rapide determinate de obiectivele
atenuării schimbărilor climatice, Accesul egal la servicii ~i infrastructuri de calitate (educaţia
ş~ îngrijirea timpurie, educaţia ş~ formarea profesională, asistenţa medicală ş~ îngrijirea pe
termen lung, locuinţe ş~ servicii culturale accesibile din punct de vedere financiar,
transporturile, aprovizionarea cu energie ş~ accesul la internet (telemuncă, educaţia ş~ formarea
profesională la distanţă) joacă un rol esenţial în cadrul concurenţei de la nivel mondial pentru
dezvoltarea, atragerea ş~ păstrarea talentelor. Regiunile ar trebui să elaboreze o strategie
cuprinzătoare, pe termen lung, pentru promovarea diversifîcării economice ş~ a inovării ş~ care
să implice autorităţile locale ş~ regionale, sectorul privat, centrele de ocupare a forţei de muncă
ş~ de formare, instituţiile de cercetare ş~ de învăţământ superior, precum ş~ instituţiile EFP.
Printre strategiile de atragere a talentelor, se numără valorificarea diasporei ş~ încurajarea
revenirii în locurile de origine a forţei de muncă calificate care a emigrat;

- punerea în aplicare a planului de acţiune rurală al UE va contribui la sporirea
atractivităţii zonelor rurale pentru talente, prin crearea de noi oportunităţi de a atrage
întreprinderi inovatoare, prin oferirea accesului la locuri de muncă de înaltă calitate, prin
promovarea de competenţe noi ş~ îmbunătăţite, a unei infrastructuri ş~ a unor servicii mai bune
ş~ prin valorificarea beneficiilor care decurg din diversificarea activităţilor lor economice;

- promovarea educaţiei ş~ a participării adulţilor la activităţi de învăţare pe tot parcursul
vieţii are drept rezultat îmbunătăţirea productivităţii, contribuind astfel la competitivitatea
acestor regiuni, în special în ceea ce prive~te dubla tranziţie verde ş~ digitală. Consiliul a
identificat ca prioritate strategică obiectivul ,,Transformarea învăţării pe tot parcursul vieţii şb
a mobilităţii într-o realitate pentru toţi” (60 % până în 2030). Investiţiile în educaţie, formare
ş~ învăţare pe tot parcursul vieţii sunt eficace numai dacă se axează pe acele competenţe care
corespund nevoibor actuale ş~ viitoare ale pieţei locale a muncii;
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- autorităţile regionale ~i locale joacă un rol important în furnizarea de servicii de
orientare profesională, de oportunităţi de formare ş~ de activităţi de informare;

- propunerea Comisiei privind desemnarea anului 2023 drept ,,Anul european al
competenţelor” va promova acţiuni concrete de stimulare a competitivităţii întreprinderilor
europene ş~ de valorificare a întregului potenţial al dublei tranziţii verzi ş~ digitale într-un mod
echitabil din punct de vedere social ş~ just. In prezent, 90 % din locurile de muncă necesită un
anumit nivel de competenţe digitale, în timp ce milioane de întreprinderi întâmpină dificultăţi
în a găsi lucrători calificaţi din punct de vedere digital, în special speciali~ti în domeniul TIC;

- Comisia va institui în 2023 un nou mecanism specific bazat pe opt piloni pentru a
stimula talentele în regiunile care se confruntă sau riscă să se confrunte cu o ,,capcană a
dezvoltării talentelor”: un nou proiect-pilot pentru a ajuta regiunile să elaboreze, să
consolideze, să dezvolte ş~ să pună în aplicare strategii adaptate ~i cuprinzătoare pentru
formarea, atragerea ş~ păstrarea talentelor; o nouă iniţiativă privind ,,Adaptarea inteligentă a
regiunilor la tranziţia demografică”; instrumentul de sprijin tehnic (1ST); asistenţa financiară
directă furnizată în cadrul instrumentelor existente, iar instrumentul de investiţii interregionale
pentru inovare (13) va contribui în special la testarea unor noi abordări ~i va stimula
capacitatea regiunilor aflate într-o ,,capcană a dezvoltării talentelor” de a atrage persoane cu
înaltă calificare; abordarea provocărilor cu care se confruntă ora~ele în declin, inclusiv
dificultăţile în ceea ce prive~te dezvoltarea, păstrarea ş~ atragerea talentelor, în cadrul cererii
de propuneri pentru acţiuni inovatoare; o pagină web dedicată iniţiativelor UE care sprijină
dezvoltarea talentelor; schimbul de experienţă ş~ diseminarea bunelor practici; sporirea
cuno~tinţelor analitice;

- în România, proiectul ,,RO-NET” sprijinit de FEDR a extins gradul de acoperire al
reţelelor de comunicaţii în bandă Iargă prin construirea de infrastructuri pentru a oferi acces la
internet persoanelor din a~a-numitele ,,zone albe” unde nu există acces la reţele de comunicaţii
electronice ş~ niciun plan de dezvoltare al investitorilor privaţi. Programul ,,Diaspora Start-up”
cofinanţat de FSE oferă granturi pentru a sprijini micile întreprinderi din zonele urbane
înregistrate de românii care se întorc în ţara lor de origine.

În urma analizei ş~ dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii
Comisiei pentru învăţământ au hotărât întocmirea prezentului proiect de opinie favorabil
Cornunicării.
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