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În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 17.02.2021,
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 - COM (2020)625.
Spațiul european al educației are la bază decenii de cooperare în domeniul educației la
nivelul UE. Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării
profesionale (ET 2020) a contribuit la consolidarea încrederii și a înțelegerii reciproce pentru a
sprijini primele inițiative ale Spațiului european al educației.
Comunicarea privind Spațiul european al educației prezintă modalitățile prin care
cooperarea poate îmbogăți și mai mult calitatea, caracterul incluziv și dimensiunea digitală și
ecologică a sistemelor educaționale ale statelor membre. Documentul prezintă acțiunile prin care
statele membre pot crea un Spațiu european al educației bazat pe libertatea celor care studiază și
a cadrelor didactice de a învăța și de a lucra pe întregul continent și pe libertatea instituțiilor de
învățământ de a se asocia între ele în Europa și dincolo de granițele acesteia.
Spațiul european al educației are la bază șase dimensiuni: calitatea, incluziunea și
egalitatea de gen, tranzițiile verzi și digitale, cadrele didactice, învățământul superior și o Europă
mai puternică la nivel mondial. Inițiativele vor analiza, printre altele, diferite modalități de
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îmbunătățire a calității, în special în ceea ce privește competențele de bază și cele digitale, de a
dezvolta caracterul incluziv al educației școlare și atenția față de aspectele de gen, precum și de a
ameliora rezultatele școlare. Totodată, ele vor contribui la o mai bună înțelegere a schimbărilor
climatice și a sustenabilității, vor încuraja ecologizarea infrastructurii educaționale, vor sprijini
profesia de cadru didactic, vor dezvolta în continuare universitățile europene și vor consolida
conectivitatea dintre instituțiile de învățământ și de formare.
Comunicarea descrie, de asemenea, mijloacele și etapele necesare pentru crearea
Spațiului european al educației până în 2025, cu sprijinul Planului european de redresare
economică (Next Generation EU) și al programului Erasmus+. În același timp, ea propune un
cadru de cooperare cu statele membre și cu părțile interesate din domeniul educației, inclusiv o
structură de raportare și de analiză, cu obiective educaționale stabilite, pentru a încuraja și a
urmări reformele. Eforturile de creare a Spațiului european al educației vor merge mână în mână
cu Agenda pentru competențe în Europa, cu politica reînnoită de educație și formare
profesională și cu Spațiul european de cercetare.
Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de inițiative pentru
o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la acțiune
pentru o cooperare mai strânsă între statele membre la nivel european, precum și între părțile
interesate, pentru a face ca sistemele de educație și formare profesională să fie cu adevărat
adecvate pentru era digitală. Criza provocată de coronavirus a plasat învățarea la distanță în
centrul practicilor educaționale. A ieșit astfel în evidență nevoia presantă de a îmbunătăți
educația digitală, ca obiectiv strategic esențial pentru un proces de predare și de învățare de înaltă
calitate în era digitală. Acum, după ce s-a depășit faza de urgență impusă de izbucnirea
pandemiei, avem nevoie de o abordare strategică și pe termen mai lung în ceea ce privește
educația și formarea digitale.
Planul de acțiune are două priorități strategice pe termen lung, respectiv, promovarea
dezvoltării unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță și dezvoltarea competențelor
digitale pentru transformarea digitală. Pentru a consolida cooperarea și schimburile în domeniul
educației digitale la nivelul UE, Comisia va crea un Pol european pentru educația digitală, care
va promova colaborarea și sinergiile dintre domeniile de politică relevante pentru educația
digitală, va crea o rețea de servicii naționale de consiliere și va consolida dialogul dintre părțile
interesate din sectorul public și din cel privat.
Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat
Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până în
2025 - COM (2020)625, în ședința din 23 martie 2021. În urma dezbaterilor membrii Comisiei
au hotărât cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) să aprobe un proiect de opinie favorabil
asupra acestei comunicări.
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