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Amendamentul 1
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile în educație și 
formare și anticiparea nevoilor în materie 
de competențe sunt esențiale dacă se 
dorește respectarea angajamentului din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a 
îmbunătăți nivelurile de educație prin 
reducerea abandonului școlar la 10 % sau 
mai puțin și prin extinderea finalizării 
studiilor superioare sau echivalente la cel 
puțin 40 %;

1. subliniază că investițiile în educație și 
formare și anticiparea nevoilor în materie 
de competențe sunt esențiale dacă statele 
membre doresc să intensifice creșterea și 
să rămână competitive pe piața 
internațională;

Or. en

Amendamentul 2
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile în educație și 
formare și anticiparea nevoilor în materie 
de competențe sunt esențiale dacă se 
dorește respectarea angajamentului din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a 
îmbunătăți nivelurile de educație prin 
reducerea abandonului școlar la 10 % sau 
mai puțin și prin extinderea finalizării 
studiilor superioare sau echivalente la cel 
puțin 40 %;

1. subliniază că investițiile în educație și 
formare și ridicarea nivelelor de calificare 
ale cetățenilor europeni sunt esențiale 
dacă se dorește respectarea angajamentului 
din cadrul Strategiei Europa 2020 de a 
îmbunătăți nivelurile de educație prin 
reducerea abandonului școlar la 10 % sau 
mai puțin și prin extinderea finalizării 
studiilor superioare sau echivalente la cel 
puțin 40 %;

Or. fr

Amendamentul 3
Marie-Christine Vergiat



PE467.090v01-00 4/33 AM\870211RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că investițiile în educație și 
formare și anticiparea nevoilor în materie 
de competențe sunt esențiale dacă se 
dorește respectarea angajamentului din 
cadrul Strategiei Europa 2020 de a 
îmbunătăți nivelurile de educație prin 
reducerea abandonului școlar la 10 % sau 
mai puțin și prin extinderea finalizării 
studiilor superioare sau echivalente la cel 
puțin 40 %;

1. subliniază că asigurarea unor investiții 
semnificative – în special publice – în 
educație și formare și anticiparea nevoilor 
în materie de competențe este esențială
dacă se dorește respectarea angajamentului 
din cadrul Strategiei Europa 2020 de a 
îmbunătăți nivelurile de educație prin 
reducerea abandonului școlar la 10 % sau 
mai puțin și prin extinderea finalizării 
studiilor superioare sau echivalente la cel 
puțin 40 %;

Or. fr

Amendamentul 4
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă rata exagerat de mare a 
șomajului în rândul tinerilor în cadrul 
UE; observă că șomajul în rândul 
tinerilor are efecte negative asupra 
coeziunii sociale, capitalurilor și creșterii 
economice; invită Comisia și statele 
membre să lucreze împreună pentru a 
prioritiza punerea în aplicare a politicilor 
active pentru piața forței de muncă pentru 
a soluționa această criză;

Or. en

Amendamentul 5
Marie-Christine Vergiat
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este extrem de important 
să se garanteze un acces egal și universal 
la un învățământ public de calitate și la 
învățarea pe tot parcursul vieții atât 
pentru dezvoltarea intelectuală și socială 
a indivizilor, cât și pentru dobândirea de 
competențe necesare inserției 
profesionale;

Or. fr

Amendamentul 6
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. pentru realizarea acestor obiective, 
subliniază importanța parcursurilor 
educaționale și profesionale integrate, 
care au ca scop dobândirea de calificări 
profesionale și și de diplome de studii, 
precum și necesitatea unor inițiative în 
domeniul educației adulților și 
recuperarea competențelor lor de bază; în 
vederea implicării categoriilor de 
persoane mai vulnerabile, acestea fiind 
mai puțin instruite și calificate; invită 
statele membre să dezvolte și să dezvolte
în teritoriu servicii de orientare, care să 
ofere celor interesați informații utile 
referitoare la oportunitățile de educație și 
formare și  evaluări ale competențelor 
individuale; 

Or. it
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Amendamentul 7
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște rolul important pe care 
trebuie să îl joace învățământul 
profesional în împlinirea potențialului 
unui număr semnificativ de tineri, dar și 
în atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020;

Or. ro

Amendamentul 8
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin 
intermediul unor mecanisme specifice;

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să integreze în 
programele lor de educație, formare și 
învățare pe tot parcursul vieții competențe 
transversale axate pe TIC, pe aptitudinile 
artistice, pe mobilitate, pe participarea 
democratică și pe multiculturalism; în 
acest sens, subliniază că este esențial să se 
recunoască și să se valorifice 
competențele și aptitudinile dobândite 
prin educația informală și nonformală;

Or. fr

Amendamentul 9
Kinga Göncz



AM\870211RO.doc 7/33 PE467.090v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
participarea activă a partenerilor sociali și 
a instituțiilor de învățământ, prin 
intermediul unor mecanisme specifice;

Or. en

Amendamentul 10
Marek Henryk Migalski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor statelor 
membre; prin urmare, încurajează statele 
membre, îndeosebi ministerele lor de 
resort, să se implice în mai mare măsură în 
procesul de identificare timpurie a nevoilor 
în materie de competențe; este ferm 
convins că, în procesul de elaborare a 
programelor de educație și formare, este 
esențială comunicarea eficace dintre 
angajatori și instituțiile de învățământ, prin 
intermediul unor mecanisme specifice 
create de fiecare stat membru;

Or. pl
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Amendamentul 11
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe, sugerând un orizont de 
timp de cel puțin 10 ani; este ferm convins 
că, în procesul de elaborare a programelor 
de educație și formare, este necesară
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

Or. en

Amendamentul 12
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori,
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instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

instituțiile de învățământ și organismele de 
formare, prin intermediul unor mecanisme 
specifice;

Or. fr

Amendamentul 13
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea și cooperare eficace dintre 
angajatori și instituțiile de învățământ, prin 
intermediul unor mecanisme specifice de 
identificare a nevoilor pieței forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
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ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; totodată, atrage atenția 
asupra necesității de a asigura accesul 
publicului la informații de calitate privind 
locurile de muncă, competențele și 
oportunitățile de formare profesională pe 
întreg teritoriul UE; este ferm convins că, 
în procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

Or. pl

Amendamentul 15
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice;

2. consideră că măsurile propuse în 
comunicarea Comisiei vor necesita o 
coordonare fermă a politicilor; prin urmare, 
îndeamnă statele membre, îndeosebi 
ministerele lor de resort, să se implice în 
mai mare măsură în procesul de 
identificare timpurie a nevoilor în materie 
de competențe; este ferm convins că, în 
procesul de elaborare a programelor de 
educație și formare, este esențială 
comunicarea eficace dintre angajatori și 
instituțiile de învățământ, prin intermediul 
unor mecanisme specifice; în acest scop, 
trebuie susținute în mod corespunzător o 
serie de instrumente, cum ar fi anchetele 
sectoriale privind nevoile unor figuri sau 
profiluri profesionale, realizate în 
parteneriat social ;

Or. it
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Amendamentul 16
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de faptul că forța de muncă din 
UE trebuie să fie mai calificată pentru a 
putea contribui și pentru a se putea 
adapta la schimbările tehnologice și la 
noile abordări privind organizarea 
muncii; solicită statelor membre să 
investească mai mult în sistemele de 
învățământ și de formare profesională, să 
anticipeze nevoile în materie de 
competențe, să alinieze cererea și oferta și 
să ofere servicii de consiliere 
profesională;

Or. lt

Amendamentul 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că instituirea unui 
instrument online precum „Panorama 
competențelor în UE” ar putea ajuta 
viitorii lucrători să dobândească o 
combinație justă de competențe, cum ar fi 
în domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor și al limbilor străine, 
sporindu-le astfel perspectivele de angajare 
și adaptabilitatea; este ferm convins că 
această previziune ar trebui să acopere o 
perioadă de 10 ani;

3. recunoaște că instituirea instrumentelor 
online privind mobilitatea locurilor de 
muncă care oferă informații exacte cu 
privire la oportunitățile de angajare ar 
putea ajuta viitorii lucrători să dobândească 
o combinație justă de competențe, cum ar 
fi în domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor și al limbilor străine, 
sporindu-le astfel perspectivele de angajare 
și adaptabilitatea; este ferm convins că 
această previziune ar trebui să acopere o 
perioadă de 10 ani;
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Or. pl

Amendamentul 18
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că instituirea unui instrument 
online precum „Panorama competențelor în 
UE” ar putea ajuta viitorii lucrători să 
dobândească o combinație justă de 
competențe, cum ar fi în domeniul 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
și al limbilor străine, sporindu-le astfel 
perspectivele de angajare și adaptabilitatea; 
este ferm convins că această previziune ar 
trebui să acopere o perioadă de 10 ani;

3. recunoaște că instituirea unui instrument 
online precum „Panorama competențelor în 
UE” în colaborare cu Cedefop va putea 
ajuta viitorii lucrători să dobândească o 
combinație justă de competențe, cum ar fi 
în domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor și al limbilor străine, 
sporindu-le astfel perspectivele de angajare 
și adaptabilitatea; este ferm convins că 
această previziune ar trebui să acopere o 
perioadă de 10 ani;

Or. en

Amendamentul 19
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că instituirea unui instrument 
online precum „Panorama competențelor în 
UE” ar putea ajuta viitorii lucrători să 
dobândească o combinație justă de 
competențe, cum ar fi în domeniul 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
și al limbilor străine, sporindu-le astfel 
perspectivele de angajare și adaptabilitatea; 
este ferm convins că această previziune ar 
trebui să acopere o perioadă de 10 ani;

3. salută înființarea Monitorul european 
pentru locurile de muncă disponibile și
recunoaște că instituirea unui instrument 
online precum „Panorama competențelor 
în UE” ar putea ajuta viitorii lucrători să se 
orienteze și să dobândească o combinație 
justă de competențe, cum ar fi în domeniul 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
și al limbilor străine, sporindu-le astfel 
perspectivele de angajare și adaptabilitatea; 
este ferm convins că această previziune ar 
trebui să acopere o perioadă de 10 ani;
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Or. fr

Amendamentul 20
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că o mai strânsă legătură a 
sistemului educațional cu mediul de 
afaceri poate contribui la corecta 
identificare a competențelor cerute la un 
moment dat și, ulterior, la o inserție mai 
ușoară a tinerilor pe piața muncii;

Or. ro

Amendamentul 21
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile și 
organismele de formare joacă un rol 
esențial în economiile regionale ale statelor 
membre, fiind locuri unice în care se 
reunesc inovarea, educația, formarea și 
cercetarea și care pot contribui la crearea 
de locuri de muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, organisme de formare,
regiuni, guverne și întreprinderi pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
Europei;

Or. fr
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Amendamentul 22
Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că instituțiile de învățământ 
superior pot juca un rol esențial în 
economiile regionale ale statelor membre, 
fiind locuri unice în care se reunesc 
inovarea, educația și cercetarea și care pot 
contribui la crearea de locuri de muncă; 
subliniază importanța fundamentală a 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior, regiuni, guverne și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 23
Marek Henryk Migalski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile statelor membre, 
fiind locuri unice în care se reunesc 
inovarea, educația și cercetarea și care pot 
contribui la crearea de locuri de muncă; 
subliniază importanța fundamentală a 
cooperării dintre universități, regiuni, 
guverne și întreprinderi atât în cadrul, cât 
și între statele membre ale UE și cu țările 
incluse în politica de vecinătate (PEV);

Or. pl

Amendamentul 24
Chrysoula Paliadeli
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile și alte 
instituții de învățământ superior pot juca 
un rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre facultăți 
în cadrul universităților, universități, 
regiuni, guverne și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 25
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile joacă un rol 
esențial în economiile regionale ale statelor 
membre, fiind locuri unice în care se 
reunesc inovarea, educația și cercetarea și 
care contribuie la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 26
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne, parteneri 
sociali, asociații și întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 27
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării strânse dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi, precum și necesitatea 
consolidării acesteia;

Or. en

Amendamentul 28
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi; recunoaște în acest context, 
rolul dialogului dintre universități și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 29
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi; de asemenea, constată că 
internaționalizarea învățământului are 
semnificații sociale, culturale și 
economice și, prin urmare, îndeamnă 
Comisia să faciliteze mobilitatea 
internațională a cercetătorilor, a 
studenților, a oamenilor de știință și a 
cadrelor didactice universitare atât în 
interiorul UE, cât și în afara acesteia;

Or. lt
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Amendamentul 30
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi;

4. reamintește că universitățile pot juca un 
rol esențial în economiile regionale ale 
statelor membre, fiind locuri unice în care 
se reunesc inovarea, educația și cercetarea 
și care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă; subliniază importanța 
fundamentală a cooperării dintre 
universități, regiuni, guverne și 
întreprinderi; de asemenea, constată că 
internaționalizarea învățământului are 
semnificații sociale, culturale și 
economice și, prin urmare, îndeamnă 
Comisia să faciliteze mobilitatea 
internațională a cercetătorilor, a 
studenților, a oamenilor de știință și a 
cadrelor didactice universitare atât în 
interiorul UE, cât și în afara acesteia;

Or. lt

Amendamentul 31
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea în ceea ce 
privește faptul că cetățenii cu un nivel
ridicat de educație acceptă locuri de 
muncă pentru care sunt supracalificați 
sau locuri de muncă necalificate, ceea ce 
duce la „irosirea creierelor”în UE;

Or. el
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Amendamentul 32
Marek Henryk Migalski

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază necesitatea de a păstra 
tradiția artizanatului și competențele 
asociate acestuia și de a stabili strategii 
pentru micii întreprinzători din acest 
domeniu pentru a conserva identitatea 
culturală a sectorului artizanatului;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 33
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază necesitatea de a păstra 
tradiția artizanatului și competențele 
asociate acestuia și de a stabili strategii 
pentru micii întreprinzători din acest 
domeniu pentru a conserva identitatea 
culturală a sectorului artizanatului;

5. evidențiază necesitatea de a păstra 
tradiția artizanatului și competențele 
asociate acestuia și de a stabili strategii 
pentru micii întreprinzători din acest 
domeniu pentru a conserva identitatea 
culturală a sectorului artizanatului; în acest 
sens, reamintește importanța susținerii 
formării profesionale prin alternanță cu 
ocuparea unui loc de muncă și 
mobilitatea tinerilor artizani și a femeilor 
și solicită statelor membre să asigure un 
cadru favorabil formării și ocupării forței 
de muncă de către aceștia;

Or. fr
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Amendamentul 34
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază necesitatea de a păstra 
tradiția artizanatului și competențele 
asociate acestuia și de a stabili strategii 
pentru micii întreprinzători din acest 
domeniu pentru a conserva identitatea 
culturală a sectorului artizanatului;

5. evidențiază necesitatea de a păstra 
tradiția artizanatului și competențele 
asociate acestuia și de a stabili strategii 
pentru micii întreprinzători din acest
domeniu pentru a conserva identitatea 
culturală a sectorului artizanatului; 
promovarea uceniciei pentru integrarea 
tinerilor în sector, printr-o îmbinare 
eficientă a muncii cu învățarea sau a 
muncii cu formarea, evitând orice tip de 
abuz, poate fi o măsură de politică activă 
care trebuie încurajată;

Or. it

Amendamentul 35
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază necesitatea de a păstra 
tradiția artizanatului și competențele 
asociate acestuia și de a stabili strategii 
pentru micii întreprinzători din acest 
domeniu pentru a conserva identitatea 
culturală a sectorului artizanatului;

5. evidențiază necesitatea de a păstra 
tradiția artizanatului și competențele 
asociate acestuia și de a stabili strategii 
pentru micii întreprinzători din acest 
domeniu pentru a conserva identitatea 
culturală a sectorului artizanatului; 
subliniază importanța științelor umaniste 
ca domeniu de cercetare a trecutului și de 
păstrare a identităților culturale;

Or. en
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Amendamentul 36
László Tőkés

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că trebuie să se pună în 
aplicare măsuri de instituire a unui sistem 
de instruire informală și la locul de 
muncă, de exemplu, un sistem de 
ucenicie, chiar și în cadrul sectorului 
artizanatului și profesiilor 
tradiționale,pentru a face mai accesibile 
dobândirea de noi competențe și găsirea 
de locuri de muncă, precum și pentru a 
promova diversificarea pieței forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 37
László Tőkés

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea de a crește 
vizibilitatea și atractivitatea profesiilor și a 
locurilor de muncă în care se 
înregistrează un deficit de forță de muncă 
pe piață;

Or. en

Amendamentul 38
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale;

6. solicită Comisiei să crească vizibilitatea 
și sprijinul financiar pentru programul
Leonardo da Vinci, care permite 
dobândirea de noi competențe, cunoștințe 
și calificări și care crește atractivitatea 
educației profesionale;

Or. en

Amendamentul 39
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale;

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale; 
constată că subprogramul Erasmus 
prezintă o rată de implementare de 
aproximativ 100 %; reamintește dovezile 
solid documentate care atestă faptul că 
programul Erasmus facilitează 
considerabil studiile în străinătate și că 
oferă studenților posibilitatea de a 
dobândi o gamă mai largă de competențe, 
acest fapt , contribuind la  îmbunătățirea 
semnificativă a perspectivelor ulterioare 
de angajare pentru studenții care 
participă la acest program, contribuind 
astfel, în mod substanțial la 
competitivitatea Europei;

Or. lt

Amendamentul 40
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale;

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale; 
constată că subprogramul Erasmus 
prezintă o rată de implementare de 
aproximativ 100 %; reamintește dovezile 
solid documentate care atestă faptul că 
programul Erasmus facilitează 
considerabil studiile în străinătate și că 
oferă studenților posibilitatea de a 
dobândi o gamă mai largă de competențe 
acest fapt  contribuind la îmbunătățirea 
semnificativă a perspectivelor ulterioare 
de angajare pentru studenții care 
participă la acest program, contribuind 
astfel,  în mod substanțial la 
competitivitatea Europei;

Or. lt

Amendamentul 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale;

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale; 
în plus, subliniază că formarea la locul de 
muncă este deosebit de importantă și 
solicită sprijinirea sistemelor naționale 
care promovează aceste tipuri de 
oportunități de dezvoltare a carierei;
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Or. pl

Amendamentul 42
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale;

6. solicită Comisiei să sporească 
vizibilitatea programului Leonardo da 
Vinci, care permite dobândirea de noi 
competențe, cunoștințe și calificări și care 
crește atractivitatea educației profesionale; 
în acest sens, reamintește importanța 
consolidării bugetului alocat acestui 
program;

Or. fr

Amendamentul 43
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită de către 
angajatori drept o competență utilă în 
procesul de evaluare a candidaturilor; prin 
urmare, încurajează această cerință de 
cunoaștere a limbilor străine și sprijină 
dezvoltarea predării lor;

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită de către 
angajatori drept o competență utilă în 
procesul de evaluare a candidaturilor; 
solicită statelor membre să ia măsurile 
necesare pentru a generaliza predarea 
limbilor străine în cadrul instituțiilor de 
învățământ și al organismelor de formare;

Or. fr

Amendamentul 44
Hannu Takkula
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită de către 
angajatori drept o competență utilă în 
procesul de evaluare a candidaturilor; 
prin urmare, încurajează această cerință de 
cunoaștere a limbilor străine și sprijină 
dezvoltarea predării lor;

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită pe piața 
forței de muncă drept o competență utilă; 
prin urmare, încurajează această cerință de 
cunoaștere a limbilor străine și sprijină 
învățarea și dezvoltarea predării lor;

Or. en

Amendamentul 45
László Tőkés

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită de către 
angajatori drept o competență utilă în 
procesul de evaluare a candidaturilor; prin 
urmare, încurajează această cerință de 
cunoaștere a limbilor străine și sprijină 
dezvoltarea predării lor;

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită de către 
angajatori drept o competență utilă în 
procesul de evaluare a candidaturilor; prin 
urmare, încurajează această cerință de 
cunoaștere a limbilor străine și sprijină 
dezvoltarea predării lor, inclusiv 
dobândirea de competențe de comunicare 
în limbi de mică circulație și cu o utilizare 
redusă la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 46
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită de către 
angajatori drept o competență utilă în 
procesul de evaluare a candidaturilor; prin 
urmare, încurajează această cerință de 
cunoaștere a limbilor străine și sprijină 
dezvoltarea predării lor;

7. subliniază că abilitatea de a comunica în 
limbi străine este considerată importantă 
pentru toți cetățenii UE și privită de către 
angajatori drept o competență utilă în 
procesul de evaluare a candidaturilor; prin 
urmare, încurajează această cerință de 
cunoaștere a limbilor străine și sprijină 
dezvoltarea predării lor, în special în 
cadrul formării permanente;

Or. it

Amendamentul 47
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că nu se acordă atenția 
cuvenită potențialului migranților din 
țările care nu sunt membre ale UE de a 
veni în întâmpinarea nevoilor pieței 
muncii; solicită o evaluare a impactului 
migranților asupra pieței muncii din UE 
și asupra oportunităților de angajare ale 
cetățenilor UE;

Or. lt

Amendamentul 48
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că învățământul tehnic 
superior neuniversitar este un sector-
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cheie pentru îmbinarea dobândirii de 
competențe cu nevoile întreprinderilor și 
cu obiectivele creșterii economice și 
productivității;

Or. it

Amendamentul 49
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior și organismele de formare au 
capacitatea de a pregăti studenții pentru 
piața muncii; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior, organismele de formare și IMM-
uri; reamintește, în acest sens, rolul 
industriilor culturale și creative drept 
cadru de învățare și formare favorabil 
dezvoltării de competențe inovatoare și 
transversale;

Or. fr

Amendamentul 50
Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 

8. recunoaște că instituțiile de învățământ 
superior pregătesc studenții pentru piața 
muncii: spre exemplu, IMM-urile fără 
posibilități de cercetare și dezvoltare pot 
beneficia de resursele și competențele 
universităților în materie de cercetare, iar 
IMM-urile pot oferi studenților stagii de 
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oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

practică și de ucenicie și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 51
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii de calitate pentru a 
optimiza experiența lor educativă, precum 
și posibilități de ocupare a unui loc de 
muncă decent la finalizarea ciclului de 
studii; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

Or. fr

Amendamentul 52
Marek Henryk Migalski

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
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cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; propune, așadar, o intensificare 
a cooperării dintre instituțiile de 
învățământ superior și IMM-uri;

Or. pl

Amendamentul 53
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 8 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
cetățenii pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 
cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, consolidarea
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 54
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 

8. recunoaște că sistemele de învățământ 
superior au capacitatea de a pregăti 
studenții pentru piața muncii: spre 
exemplu, IMM-urile fără posibilități de 



PE467.090v01-00 30/33 AM\870211RO.doc

RO

cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri;

cercetare și dezvoltare pot beneficia de 
resursele și competențele universităților în 
materie de cercetare, iar IMM-urile pot 
oferi studenților stagii și posibilități de 
angajare; solicită, așadar, intensificarea 
cooperării dintre instituțiile de învățământ 
superior și IMM-uri, concentrându-se în 
același timp asupra antreprenoriatului și 
asupra oferirii de oportunități studenților
pentru a dobândi competențe 
antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 55
László Tőkés

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită  schimburi de experiență, 
prezentarea și promovarea bunelor 
practici în domeniul creșterii capacității 
de inserție profesională și al educației în 
funcție de cererea actuală de pe piața 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 56
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită statele membre să încurajeze și
să recunoască competențele dobândite 
prin educația non-formală;

Or. el
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Amendamentul 57
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reamintește importanța învățării pe tot 
parcursul vieții ca metodă de consolidare 
constantă a competențelor și a 
cunoștințelor pe tot parcursul vieții unei 
persoane și ca metodă de îmbunătățire în 
continuare a incluziunii sociale, a 
dezvoltării personale și a cetățeniei active;

Or. en

Amendamentul 58
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită un sprijin mai mare și 
recunoașterea educației formale și 
nonformale ca parte integrantă a 
procesului de învățare pe tot parcursul 
vieții;

Or. en

Amendamentul 59
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază importanța locurilor de 
muncă ecologice ca locuri de muncă noi, 
care sprijină eforturile pieței globale
actuale de a păstra și de a restabili 
calitatea mediului;

Or. en

Amendamentul 60
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. invită statele membre să își continue 
colaborarea strânsă pentru eliminarea 
obstacolelor administrative și juridice din 
calea mobilității studenților și a 
lucrătorilor și pentru recunoașterea 
diplomelor academice și a calificărilor;

Or. en

Amendamentul 61
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 8e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. îndeamnă la asiduitate pentru 
integrarea pe deplin a grupurilor 
defavorizate pe piața muncii, inclusiv 
pentru căutarea de locuri de muncă 
adecvate pentru persoanele cu dizabilități, 
care au de cele mai multe ori aptitudini 
unice și excepționale;
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Or. en

Amendamentul 62
Katarína Neveďalová

Proiect de aviz
Punctul 8f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. reamintește că discriminarea de gen 
continuă să existe în anumite domenii de 
activitate și în ocuparea anumitor funcții 
și solicită să se elimine diferențele dintre 
bărbați și femei, precum și stereotipizarea 
anumitor locuri de muncă drept exclusiv 
pentru femei sau exclusiv pentru bărbați;

Or. en


