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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - O nouă agendă pentru competenţe în Europa {COM (2016) 381 
final}.

Prin prezentarea acestei comunicări, Comisia îşi onorează angajamentele referitoare la 
lansarea agendei pentru competenţe, asumate în programul său de lucru pentru 2016. 
Obiectivul agendei este de a sprijini convergenţa socială ascendentă şi sustenabilitatea 
modelului social european, contribuind astfel la prima prioritate politică a Comisiei, şi 
anume „un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creştere şi investiţii”.

Unele dintre propunerile specifice care însoţesc comunicarea se află în prezent în procesul 
legislativ care implică Parlamentul European şi Consiliul.

Punctele exprimate în opinia Camerei Deputaţilor corespund în mare măsură abordărilor 
urmate în acţiunile concrete propuse în cadrul agendei. Comisia profită de această ocazie 
pentru a oferi următoarele clarificări suplimentare.

Solicitarea Camerei Deputaţilor de a urma o abordare ambiţioasă privind reforma 
învăţământului profesional şi tehnic (VET) corespunde acţiunii Comisiei, întreprinse 
împreună cu statele membre, cu partenerii sociali şi cu furnizorii de educaţie şi formare, 
vizând punerea în aplicare a concluziilor de la Riga, precum şi a acţiunilor identificate în 
acest domeniu în cadrul Agendei pentru competenţe.

în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor digitale, Noua agendă pentru competenţe va 
raţionaliza competenţele digitale şi le va acorda prioritate la toate nivelurile. Mai precis, 
Coaliţia pentru competenţe şi locuri de muncă în sectorul digital anunţată în cadrul Agendei 
pentru competenţe va aborda deficitele din ce în ce mai mari de competenţe digitale din 
Europa şi va oferi tuturor cetăţenilor UE competenţele de care au nevoie pentru a putea 
prospera într-o economie şi o societate digitală.
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Coaliţia va încerca să dezvolte un rezervor important de talente digitale şi să se asigure că 
atât persoanele fizice, cât şi populaţia activă din Europa, în general, dispun de competenţe 
digitale corespunzătoare. Aceasta va sprijini crearea unor coaliţii naţionale pentru 
competenţe digitale între educaţie, ocuparea forţei de muncă şi părţile interesate din sector. 
Printre măsuri se numără introducerea informaticii în toate şcolile din Europa şi formarea 
profesorilor în acest sens. Coaliţia pentru competenţe şi locuri de muncă în sectorul digital 
va intensifica, de asemenea, activităţile de sensibilizare şi va încuraja o utilizare mai amplă a 
cadrului competenţelor digitale pentru o mai bună înţelegere şi evaluare a acestor 
competenţe. în ceea ce priveşte aspectele legale şi etice asociate competenţelor digitale, unul 
din domeniile de competenţă ale cadrului competenţelor digitale este chiar siguranţa, care 
include protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private.

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor este una dintre principalele 
resurse financiare alocate de UE pentru a sprijini punerea în aplicare a Garanţiei pentru 
tineret. Din acest motiv, Comisia a propus1 suplimentarea cu 1 miliard EUR, în perioada 
2017-2020, a alocării iniţiale rezervate iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul 
tinerilor, pentru a atinge o valoare totală de 8 miliarde EUR (1 miliard EUR ca finanţare 
echivalentă urmând să fie acordat din Fondul social european).

în ceea ce priveşte includerea în sistemul de învăţământ a competenţelor-cheie şi a 
competenţelor transversale, Comisia va revizui, până la sfârşitul anului 2017, în cadrul 
Agendei pentru competenţe, Cadrul european de competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii. Pentru efectuarea acestei revizuiri şi, la nivel mai general, pentru punerea în 
aplicare a Agendei pentru competenţe, Comisia va implica toate părţile interesate, instituţiile 
publice, societatea civilă, mediul de afaceri, partenerii sociali şi reprezentanţii sistemului de 
învăţământ.

Cel de al treilea pilon al Agendei pentru competenţe vizează o mai bună culegere de 
informaţii de pe piaţa forţei de muncă, cu scopul de a corela mai bine oferta deformare cu 
nevoile de pe piaţa muncii. La nivel sectorial, Planul de cooperare sectorială în materie de 
competenţe îşi propune să dezvolte strategii europene în materie de competenţe într-o serie 
de sectoare-cheie, în funcţie de nevoile reale de pe piaţa muncii.

De asemenea, Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaţilor în favoarea 
monitorizării absolvenţilor de învăţământ superior, măsură care urmează să fie lansată în 
2017 în cadrul pilonului Agendei pentru competenţe privind promovarea informaţiilor 
referitoare la competenţe, documentarea şi alegerea unei cariere în cunoştinţă de cauză.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0603&from=en
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Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

\
Marianne Thyssen 
Membră a Comisiei
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