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PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură Contribuţia 

Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la 

Göteborg – COM (2017) 673 

 
 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu documentul privind 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 

Göteborg – COM (2017) 673, pentru examinarea fondului. 
 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa din data de 6 februarie 2018. 

La discuţii a fost prezent d-l Cristian Winzer, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că: 

• La reuniunea liderilor din 17 noiembrie 2017 de la Göteborg, s-a discutat 
viitorul rol al educaţiei şi culturii în consolidarea sentimentului de 
apartenenţă comună şi de apartenenţă la o comunitate culturală. 

• Rata șomajului fiind în scădere (ajungând la 7,5 % în septembrie 2017, 
este cea mai scăzută rată înregistrată din noiembrie 2008 până în 
prezent), rata care diferă de la o țară la alta, dar totuşi 18,4 milioane de 
oameni sunt încă șomeri, dintre care 3,7 milioane de tineri. În același 
timp, 40 % dintre angajatorii europeni raportează că au dificultăți în a 
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găsi oameni care să dețină competențele de care au nevoie pentru a se 
dezvolta și a inova.  

• La reuniunea de la Göteborg, președintele Juncker a precizat că 
“Educația și cultura sunt cheia viitorului – atât pentru om, cât și pentru 
Uniunea noastră, în ansamblu. Ele sunt modul în care transformăm o 
împrejurare în oportunitate, modul în care ne lărgim orizontul și modul în 
care creăm bazele pentru ceea ce înseamnă a fi european, în toată 
diversitatea acestui concept”. 

• Au fost  identificate obstacolele în calea mobilității studenților, în pofida 
procesului de la Bologna și a altor cadre de cooperare care se desfășoară 
sub egida Consiliului Europei, prin nerecunoașterea diplomelor școlare 
din învățământul superior în alte state membre, astfel că tinerii sunt 
împiedicați să studieze sau să lucreze în altă țară. 

• Există multe obstacole administrative și birocratice care împiedică 
instituțiile de învățământ superior și furnizorii de formare să își 
desfășoare activitatea la nivel transfrontalier în bune condiții. 

 
Obiectivul prezentei propuneri este o nouă viziune asupra unui Spaţiu 

european al educaţiei, pe baza Noii agende pentru competenţe în Europa şi 
prin investirea în iniţiativele tinerilor europeni. Astfel, în vederea realizării 
Spațiului european al educației, documentul propune mai multe inițiative care 
să contribuie la stimularea mobilității și la facilitarea cooperării transfrontaliere, 
cu accent pe investițiile în educație. 

Documentul mai propune şi o Agendă europeană comună privind 

educația și cultura, prin prisma unei Europe care se confruntă cu o serie de 
provocări esențiale: digitalizarea continuă, viitorul pieței muncii, modernizarea 
statelor sociale europene, tendințele demografice, noi modele în materie de 
comunicare, escaladarea populismului și a xenofobiei, riscul radicalizării și 
nevoia de consolidare a sentimentului de apartenență comună.  

Documentul propune şi Investirea în oameni și în educarea lor, adică 
investițiile în educație reprezintă un interes comun al tuturor statelor membre. 
Se consideră că o educație de calitate este asigurată prin faptul că sistemele 
educaționale, inclusiv cele de formare profesională, diseminează toate 
cunoștințele considerate a fi competențe esențiale astăzi. Şi învățarea limbilor 
străine reprezintă un aspect specific, pentru dobândirea de bune competențe 
lingvistice. Multilingvismul reprezintă unul dintre cele mai mari atuuri în ceea 
ce privește diversitatea culturală în Europa și, în același timp, una dintre 
provocările cele mai importante. 

România reafirmă susținerea pentru consolidarea politicilor europene 
privind cultura și educația, pentru identificarea de noi modalități de cooperare 
care să ofere tinerilor competențe lingvistice și digitale necesare pe piața forței 
de muncă. 
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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. De asemenea, subliniază faptul că o distribuție 
echilibrată a resurselor este esențială pentru reducerea disparităților existente 
între regiunile europene. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Éva Andrea Csép  

        

    

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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