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PROIECT DE OPINIE 
asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR Valorificarea talentelor în regiunile 

Europei 

     -  COM(2023)32 - 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 173 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, cu documentul 

nelegislativ privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR Valorificarea talentelor în regiunile Europei – 

COM(2023)32. 

 

 Prezenta comunicare se axează pe regiunile care se confruntă cu o serie de provocări 

conexe: un declin puternic al populației în vârstă de muncă, combinat cu o proporție scăzută 

și stagnantă a persoanelor cu studii superioare, precum și pe regiunile din care tinerii sunt 

mai predispuși să plece. 

 Îmbătrânirea și scăderea populației în vârstă de muncă, precum și lipsa dinamismului 

economic conduc la o diminuare a numărului de lucrători tineri cu înaltă calificare. În plus, 

astfel de regiuni se confruntă cu provocări socioeconomice semnificative, cum ar fi lipsa 

posibilităților de diversificare economică, dependența excesivă de sectoarele aflate în declin 

și capacitatea scăzută de inovare. Această situație este strâns legată de existența unor piețe 

ale muncii cu performanțe slabe, de rate mai scăzute în ceea ce privește învățarea în rândul 

adulților, de rezultate sociale mai slabe și de un acces mai limitat la serviciile esențiale . 

Această combinație de provocări limitează capacitatea acestor regiuni de a construi economii 

durabile, competitive și bazate pe cunoaștere. 

 Prezenta comunicare prezintă măsuri specifice de promovare, păstrare și atragere a 

talentelor în scopul transformării tuturor regiunilor în locuri dinamice bazate pe talente. 

Astfel de măsuri necesită, în primul rând, o mobilizare atât la nivel național, cât și la nivel 

regional, care să se bazeze pe atuurile regionale esențiale, cum ar fi orașele mici și mijlocii, 

universitățile, instituțiile de educație și formare profesională (EFP), furnizorii de educație 
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pentru adulți, centrele de cercetare, precum și întreprinderile și grupurile de întreprinderi 

mici care pot asigura o dezvoltare regională pe termen lung. Aceste obiective sunt, de 

asemenea, aliniate la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

 Acțiunile propuse în prezenta comunicare vor fi susținute printr-un mecanism 

specific al UE care va oferi sprijin pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii 

regionale și teritoriale specifice, bazate pe situația și atuurile specifice ale regiunilor, precum 

și prin punerea ambițioasă în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și a viziunii 

pe termen lung pentru zonele rurale din UE, împreună cu utilizarea specifică a fondurilor 

UE existente, cu scopul de a adapta utilizarea acestora la tendințele demografice din UE. 

 În urma analizei și dezbaterilor asupra aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor 

privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 

Valorificarea talentelor în regiunile Europei – COM(2023)32, membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului Proiect de 

opinie, favorabil Comunicării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 
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Întocmit, 

Maria-Rozalia BUCUR, 

Consilier parlamentar 


