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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Propunerea de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea 
pe tot parcursul vieţii [COM(2018)24 final].

Respectiva propunere face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care reflectă 
Declaraţia de la Roma din 25 martie 20171, prin care se făcea un apel la „ o Uniune în 
care tinerii să primească cea mai bună educaţie şi formare şi în care să poată studia şi 
găsi locuri de muncă pe întregul continent”. Recomandarea pune în aplicare, de 
asemenea, primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale, potrivit căruia 
„orice persoană are dreptul la educaţie, formare profesională şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii favorabile incluziunii şi de înaltă calitate pentru a dobândi şi a menţine 
competenţe care îi permit să participe deplin în societate şi să gestioneze cu succes 
tranziţiile pe piaţa forţei de muncă”2. Consiliul Uniunii Europene a adoptat între timp 
această recomandare, la 22 mai 20183.

Comisia salută opinia Camerei Deputaţilor care este de acord că în societatea de astăzi 
sunt necesare o gamă largă de competenţe-cheie. Comisia împărtăşeşte pe deplin opinia 
potrivit căreia dezvoltarea competenţelor-cheie este sprijinită de colaborarea 
transsectorială între diferitele părţi interesate din domeniul educaţiei, al formării 
profesionale şi al învăţării, de învăţarea interdisciplinara, precum şi de validarea 
învăţării non-formale şi informale.

1 http://www.consiHum.europa.eu/en/press/press-reIeases/2017/03/25/rome-đeclaraticm/pdf

' https://ec.euiOpa.eu/conirnission/sites/beta-poIitical/nies/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8299-2018-lNIT/ro/pdf
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De asemenea, Comisia salută faptul că opinia Camerei Deputaţilor sprijină elaborarea 
unor materiale de orientare bazate pe date concrete privind noi forme de învăţare şi de 
predare, inclusiv utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale în domeniul educaţiei şi al 
formării.

Comisia salută recomandarea privind crearea condiţiilor pentru deprinderea şi 
practicarea spiritului antreprenorial de la cele mai fragede vârste şi continuând dintr-o 
perspectivă a învăţării pe tot parcursul vieţii. De asemenea, Comisia împărtăşeşte opinia 
potrivit căreia competenţele transversale - cum ar fi creativitatea, gândirea critică, 
soluţionarea problemelor şi luarea iniţiativei - sunt importante pentru a răspunde 
necesităţilor viitoarelor locuri de muncă, la fel ca şi competenţele digitale şi dezvoltarea 
aferentă a tehnologiei.

Comisia este de acord cu Camera Deputaţilor cu privire la importanţa sănătăţii şi a 
conştientizării menţinerii stării de sănătate, precum şi cu privire la rolul familiei în 
dezvoltarea aptitudinilor personale şi interpersonale.

Comisia speră că aceste consideraţii răspund chestiunilor ridicate de Camera 
Deputaţilor şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

VěraJOUROVÁ
Membru al Comisiei
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