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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumirile sale Camerei Deputaţilor pentru opinia sa 
referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea 
parcursului profesional al absolvenţilor {COM(2017) 249final}.

Propunerea Comisiei constituie un răspuns la necesitatea de a se îmbunătăţi 
disponibilitatea şi comparabilitatea datelor cu privire la rezultatele din domeniul 
educaţiei. Datele de bună calitate din acest domeniu pot demonstra impactul sistemelor 
de educaţie şi al reformelor educaţiei, pot fi utile pentru identificarea şi abordarea 
decalajelor în materie de competenţe şi sunt importante pentru părţile interesate de la 
toate nivelurile, inclusiv potenţialii studenţi care decid ce să studieze, cadrele didactice 
care elaborează şi furnizează programe educaţionale, precum şi factorii de decizie care 
coordonează sistemele de învăţământ.

Comisia ar dori să informeze Camera Deputaţilor cu privire la faptul că recomandarea 
a fost adoptată de miniştrii educaţiei în cadrul reuniunii Consiliului Educaţie, Tineret, 
Cultură şi Sport din 20 noiembrie 2017.

Pentru a răspunde mai specific îngrijorărilor exprimate de Camera Deputaţilor, Comisia 
ar dori să clarifice următoarele aspecte:

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte propunerea 
şi ar dori să sublinieze faptul că fiecare stat membru va decide cum va pune în aplicare 
monitorizarea parcursului absolvenţilor, în conformitate cu legislaţia sa naţională, cu 
circumstanţele şi resursele. Toate angajamentele asumate de către statele membre vor fi 
opţionale.

Camera Deputaţilor aduce în discuţie importanţa respectării normelor de protecţie a 
datelor. Comisia a luat act de îngrijorările legate de protecţia datelor în timpul 
negocierii propunerii cu statele membre în cadrul Comitetului pentru educaţie al
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Consiliului. Textul final al recomandării clarifică faptul că statele membre nu sunt 
obligate să ia măsuri care nu sunt conforme cu legislaţia naţională privind protecţia 
datelor.

In ceea ce priveşte observaţiile formulate de Camera Deputaţilor cu privire la tipul de 
date care urmează să fie colectate, modul în care acestea vor fi verificate şi necesitatea 
de sprijinire a statelor membre cu infrastructuri informatice mai puţin dezvoltate, 
Comisia doreşte să sublinieze că o reţea de experţi, care va cuprinde reprezentanţi din 
fiecare stat membru, va constitui un forum pentru cooperare şi învăţare reciprocă în 
ceea ce priveşte toate elementele din recomandare. Având în vedere faptul că datele 
colectate pe teritoriul Uniunii Europene variază, această reţea va examina, de 
asemenea, opţiuni pentru elaborarea de date comparabile. Statele membre sunt, de 
asemenea, încurajate să exploreze opţiunile de finanţare din partea Uniunii a 
iniţiativelor privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor.

Comisia ia notă de recomandările formulate de Camera Deputaţilor cu privire la 
sprijinul pentru sistemele de educaţie, utilizarea reţelei Eurydice şi sprijinul pentru 
cercetarea în domeniul pedagogiei. Comisia propune o serie de acţiuni în noua agendă a 
Uniunii Europene privind învăţământul superior, în vederea sprijinirii eficacităţii şi 
eficienţei sistemelor educaţionale, îmbunătăţirii cooperării cu reţeaua Eurydice şi 
sprijinirii cadrelor didactice universitare pentru a-şi dezvolta competenţele în domeniul 
pedagogic şi al elaborării programelor şcolare.

Comisia speră că aceste clarificări răspund aspectelor ridicate de Camera Deputaţiloryi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. /
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