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PROIECT DE OPINIE 

asupra Comunicării  Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor “Regândirea educaţiei: 

investiţii în competenţe pentru rezultate socio-economice 

mai bune “– COM (2012) 669 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu documentul de Comunicăre a  Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor Regândirea educaţiei: investiţii în competenţe 

pentru rezultate socio-economice mai bune – COM (2012) 669, în vederea 

examinării fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 19 februarie 2013. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, în cadrul acestui document Comisia Europeană îşi 

exprimă punctul de vedere asupra  aspectelor sociale ale educaţiei şi formării 

profesionale  la nivelul UE cât şi la nivel de stat membru.

 

Obiectivul prezentei propuneri este de a promova o serie  de  acţiuni la nivel 

naţional şi iniţiative concrete la nivelul UE, pentru a sprijini modernizarea 



sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru creştere economică şi 

locuri de muncă. Acestea includ furnizarea de competenţe adecvate pentru 

ocuparea forţei de muncă şi pentru crearea de întreprinderi, în vederea 

creşterii eficienţei economice. Comisia Europeană constată că trebuie  acordată  

o atenție deosebită combaterii șomajului în rândul tinerilor  şi trebuie identificat 

un pachet de măsuri pentru tineret cu  noi instrumente de abordare a 

problemei șomajului în rândul tinerilor și să faciliteze  trecerea de la școală la 

locul de muncă. 

 

În cadrul acetui document Comisia invită statele membre să susţină 

aspectele sociale ale educaţiei şi formării profesionale şi să asigure şanse egale 

de acces la educaţie de calitate, astfel încât sistemele de educaţie şi formare 

profesională să poată contribui la promovarea coeziunii sociale, a cetăţeniei 

active şi a realizării personale în societatea europeană. 

Comunicarea nu produce efecte juridice. 

Comunicarea este un document de politică care nu are caracter normativ. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, întocmirea unui proiect de opinie favorabil.  

 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de  voturi pentru, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării propunerii de 

Regulament, considerând că nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei 

României.  

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Florin Iordache    Mihăiţă Găină 
      Cristina Ancuţa Pocora 

             
 
Şef serviciu  
Consilier Elena Mesaroş     Întocmit, 

Expert parlamentar Adriana Breazu 
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