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(Rezoluții, recomandări și avize)

REZOLUȚII

CONSILIU
REZOLUȚIA CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2007
privind educația și formarea ca factori esențiali ai Strategiei de la Lisabona
(2007/C 300/01)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
AVÂND ÎN VEDERE:

1. Obiectivul strategic stabilit pentru Uniunea Europeană în
cadrul Consiliului European de la Lisabona din martie
2000 (1) „de a deveni cea mai competitivă și dinamică economie
din lume, bazată pe cunoaștere, capabilă de o creștere economică
durabilă, cu locuri de muncă mai multe și mai bune și o mai mare
coeziune socială”, precum și mandatul specific încredințat de
către Consiliul European miniștrilor educației, „de a se angaja
într-un proces de reflecție generală privind obiectivele concrete ale
sistemelor educaționale, punând accent pe preocupările și prioritățile
comune și cu respectarea diversității naționale”.
2. Obiectivele comune stabilite în cadrul programului detaliat de lucru adoptat în cadrul Consiliului European de la
Barcelona din martie 2002 (2) privind monitorizarea obiectivelor sistemelor de educație și formare în Europa (programul
de lucru „Educație și formare 2010”), precum și dezvoltarea
metodei deschise de coordonare (MDC) care a deschis perspectivele unei cooperări sporite în cadrul Uniunii în domeniul educației și formării.
3. Rezoluția Consiliului din 27 iunie 2002 privind învățarea
continuă (3), care a invitat statele membre să promoveze
învățarea continuă pentru toți cetățenii prin dezvoltarea și
punerea în aplicare a unor strategii globale și coerente de
învățare continuă.
4. Reexaminarea, la jumătatea perioadei, a Strategiei de la
Lisabona, efectuată de către Consiliul European din primăvara anului 2005 și, în special, orientările integrate adoptate
(1) Doc. SN 100/1/00 REV 1.
(2) JO C 142, 14.6.2002, p. 1.
(3) JO C 163, 9.7.2002, p. 1.

ulterior pentru perioada 2005-2008, care au solicitat dezvoltarea investițiilor în capitalul uman și adaptarea sistemelor de
educație și formare la noile cerințe în materie de competențe (4).

5. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor
statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, la 14 noiembrie 2006, cu privire la eficiență și echitate în domeniul
educației și formării, care au subliniat faptul că dezvoltarea
unor sisteme eficiente și echitabile de educație și formare de
înaltă calitate contribuie în mod semnificativ la reducerea
riscurilor de șomaj, excludere socială și risipă a potențialului
uman în cadrul unei economii moderne bazate pe cunoaștere (5).

6. Concluziile Consiliului European din primăvara anului
2007 (6), care au subliniat faptul că educația și formarea sunt
elemente indispensabile pentru o bună funcționare a triunghiului cunoașterii (educație — cercetare — inovare), care
joacă un rol cheie în stimularea creșterii economice și a
ocupării forței de muncă,

LUÂND NOTĂ DE comunicarea recentă a Comisiei (7), în care se

evaluează primii trei ani ai Strategiei de la Lisabona revizuite,
care are drept scop intensificarea creșterii, sporirea competitivității și a gradului de inovare, și în care se evidențiază câteva din
provocările majore pentru viitor.
(4) Recomandarea 2005/601/CE a Consiliului privind orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale Comunității
(2005-2008) și Decizia 2005/600/CE a Consiliului privind orientările
politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre.
(5) JO C 298, 8.12.2006, p. 3.
(6) Doc. 7224/07, alineatul (15).
(7) COM(2007) 581 final — Comunicarea Comisiei intitulată: „Interesele
europene — succesul în epoca globalizării”.
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ÎN SCOPUL DE a asigura recunoașterea deplină a rolului indispen-

sabil pe care îl joacă educația și formarea, în calitate de factori
esențiali ai Strategiei de la Lisabona, din perspectiva învățării
continue, și în scopul de a contribui la propunerile ulterioare
privind următorul ciclu al Strategiei de la Lisabona, precum și
de a dezvolta legături reciproce mai strânse între noul ciclu și
programul de lucru conex „Educație și formare 2010”.
ÎN SCOPUL DE a evidenția, de asemenea, valoarea adăugată a

educației și formării atât în cadrul obiectivelor de la Lisabona
privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă, cât și
în abordarea altor provocări cu care se confruntă societățile
europene, precum intensificarea globalizării, evoluția tendințelor
demografice și creșterea migrației, procesul tehnologic, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.
SUBLINIAZĂ faptul că:

1. Educația și formarea constituie un vârf al triunghiului
cunoașterii și sunt esențiale în furnizarea unei game largi de
competențe și a creativității pe care se sprijină sectoarele
cercetării și inovării. Acestea reprezintă factorii cheie de care
depind dezvoltarea ulterioară a Europei și bunăstarea cetățenilor acesteia.
2. Punerea în aplicare a unor strategii globale și coerente de
învățare continuă ar trebui să îndeplinească cerințele de
eficiență și echitate și să promoveze principiile excelenței,
inovării și creativității. Sistemele de educație și formare ar
trebui să constituie fundamentul unei mai mari competitivități economice și al creșterii șanselor de ocupare a unui loc
de muncă, precum și să asigure o mai mare coeziune socială,
o dezvoltare durabilă, realizarea personală și implicarea mai
activă a cetățenilor în societate.
3. Îmbunătățirea serviciilor în domeniul educației timpurii,
încurajarea achizițiilor unor competențe-cheie, sporirea atractivității educației și formării profesionale, dezvoltarea
formării continue, extinderea accesului la învățământul postliceal și cel superior și creșterea nivelului de excelență al acestora, extinderea ariei de educație a adulților, precum și îmbunătățirea nivelului de pregătire a cadrelor didactice reprezintă
modalități eficiente de a asigura tuturor cetățenilor o mai
bună calificare și, prin urmare, o mai bună pregătire în
vederea participării active a acestora la dezvoltarea socială și
economică.
4. În condițiile creșterii diversității mediilor de proveniență ale
elevilor/studenților, educația și formarea reprezintă o modalitate esențială de integrare în economiile și societățile europene și de promovare a dialogului intercultural.
5. Condițiile care constituie cadrul învățării continue ar putea fi
consolidate prin încurajarea dezvoltării organismelor și parteneriatelor educaționale, cu implicarea părților interesate și a
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angajatorilor, precum și prin dezvoltarea infrastructurilor
pentru învățarea on-line, identificarea competențelor necesare, validarea rezultatelor învățării și a formării continue și
examinarea unor noi modalități posibile de finanțare.
ÎN CONSECINȚĂ, INVITĂ STATELE MEMBRE ȘI COMISIA, în limitele

competențelor care le revin:
1. Să sublinieze importanța educației și formării în cadrul
Strategiei globale de la Lisabona, în special prin evidențierea,
la capitolul „competitivitate” din Orientările integrate pentru
creștere economică și ocuparea forței de muncă, a rolului
esențial al acestora în cadrul triunghiului cunoașterii, alături
de cercetare și inovare, precum și prin accentuarea, la capitolul „ocuparea forței de muncă” din orientări, a faptului că
învățarea continuă este esențială pentru a permite cetățenilor
europeni să reușească într-o economie bazată pe cunoaștere
și să-și aducă pe deplin contribuția la aceasta, precum și
pentru a asigura faptul că toate grupurile, inclusiv cele cu risc
de excludere, pot să-și dezvolte competența, cunoștințele, și
abilitățile necesare pentru aceasta.
2. Să evidențieze contribuția educației și formării atât la promovarea ocupării forței de muncă, competitivității și inovării,
cât și la promovarea coeziunii sociale, a cetățeniei active și a
realizării personale și la abordarea celorlalte provocări
comune cu care se confruntă în prezent societățile europene.
3. Să asigure faptul că politicile de educație și formare sunt în
acord cu politicile din alte domenii, precum cercetare, întreprinderi și inovare, societatea informațională, ocuparea forței
de muncă, afaceri sociale, tineret, cultură, sănătate, migrație
și relații externe, că acestea consolidează cooperarea între
Consiliul Educație și alte formațiuni ale Consiliului și că
acestea oferă modalități de a îngloba, într-o mai mare
măsură, opiniile părților interesate.
4. Să întărească rolul strategic al Consiliului Educație în utilizarea metodei deschise de coordonare în domeniul educației
și formării, în special prin integrarea rezultatelor în procesul
de elaborare a politicilor atât la nivel național, cât și la nivel
european, și prin dezvoltarea unei baze solide de cunoaștere
pentru politicile de educație și formare.
5. Să asigure conexiuni bine stabilite între programul de lucru
„Educație și formare” și Orientările integrate de la Lisabona
pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă,
îmbunătățind în același timp organizarea acțiunilor comune
ale statelor membre și ale Comisiei în acest domeniu și, în
ceea ce privește programul de lucru după 2010, să continue
procesul de reflecție privind prioritățile majore ale programului și privind modalitățile de dezvoltare a unei abordări
mai coerente a educației și formării, din perspectiva învățării
continue.

