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Amendamentul 1
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște rolul semnificativ pe care îl 
au educația și formarea profesională de 
calitate asupra creșterii economice 
sustenabile a Europei și regretă profund că 
acest aspect nu este pus în evidență între 
cele zece acțiuni prioritare propuse de 
Comisie în analiza sa anuală a creșterii;

1. recunoaște rolul semnificativ pe care îl 
au educația și formarea profesională de 
calitate asupra competitivităţii şi creșterii 
economice durabile a Europei și regretă 
profund că acest aspect nu este pus în 
evidență între cele zece acțiuni prioritare 
propuse de Comisie în analiza sa anuală a 
creșterii;

Or. en

Amendamentul 2
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Europa are nevoie de 
cetățeni educați pentru a asigura 
accelerarea creșterii economice și 
reamintește că este esențial ca educația de
bază să devină accesibilă pentru toți;

2. subliniază că Europa are nevoie de 
cetățeni educați pentru a îmbunătăţi
accesul acestora la locurile de muncă, 
fapt indispensabil pentru a asigura 
accelerararea creșterii economice, și 
reamintește că accesul universal la 
educaţie este un drept fundamental şi că 
este esențial să se promoveze cel mai larg 
acces posibil la educaţia de orice nivel, 
inclusiv la cea universitară;

Or. fr
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Amendamentul 3
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Europa are nevoie de 
cetățeni educați pentru a asigura 
accelerarea creșterii economice și 
reamintește că este esențial ca educația de 
bază să devină accesibilă pentru toți;

2. încurajează Comisia să îmbunătăţească 
posibilităţile de acces egal la instruire şi 
învăţământ de calitate la toate nivelurile 
şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii;
subliniază că Europa are nevoie de cetățeni 
educați pentru a asigura accelerarea 
creșterii economice și reamintește că este 
esențial ca educația de bază să devină 
accesibilă pentru toți;

Or. en

Amendamentul 4
Marco Scurria

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că Europa are nevoie de 
cetățeni educați pentru a asigura 
accelerarea creșterii economice și 
reamintește că este esențial ca educația de 
bază să devină accesibilă pentru toți;

2. subliniază că Europa are nevoie de 
cetățeni educați pentru a asigura 
accelerarea creșterii economice și 
reamintește că este esențial ca educația de 
bază să devină accesibilă pentru toți şi ca 
integrarea dintre educaţie şi cererea de pe 
piaţa muncii, dintre universitate şi 
întreprindere să fie promovată;

Or. it

Amendamentul 5
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. deplânge rata ridicată a şomajului în 
rândul tinerilor şi efectele negative ale 
acesteia pe termen scurt, mediu şi lung la 
nivel macroeconomic şi socioeconomic; 
salută solicitarea Comisiei de abordare a 
provocărilor structurale care duc la 
exacerbarea şomajului în rândul tinerilor, 
precum combaterea abandonului şcolar 
timpuriu, îmbunătăţirea accesului la 
educaţie şi instruire, liberalizarea pieţelor 
rigide ale forţei de muncă şi 
recunoaşterea calificărilor profesionale;

Or. en

Amendamentul 6
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor 
continue și semnificative în educația, 
formarea și învățarea de-a lungul vieții de 
care beneficiază cadrele didactice, 
depunându-se în același timp eforturi 
coordonate la nivelul UE pentru a îndeplini 
și alte obiective educaționale comune;

4. subliniază importanța dotării sistemelor 
educaţionale şi de formare cu resurse 
financiare corespunzătoare în vederea 
consolidării bazei lor tehnologice, a 
actualizării şi îmbunătăţirii competenţelor  
cadrelor didactice şi a operatorilor, de 
exemplu prin formare la locul de muncă, 
cu convingerea că investiţiile în educaţie 
şi formare reprezintă o intervenţie de 
politică economică, având în vedere 
costurile ridicate ale marginalizării în 
societate şi la locul de muncă a noilor 
generaţii, în special în ţările cu o 
puternică scădere demografică; 
subliniază, de asemenea, necesitatea 
depunerii unor eforturi coordonate la 
nivelul UE pentru a îndeplini și alte 
obiective comune legate de învăţarea pe 
tot parcursul vieţii;
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Or. it

Amendamentul 7
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor 
continue și semnificative în educația, 
formarea și învățarea de-a lungul vieții de 
care beneficiază cadrele didactice, 
depunându-se în același timp eforturi 
coordonate la nivelul UE pentru a îndeplini 
și alte obiective educaționale comune;

4. subliniază importanța investițiilor 
continue și semnificative, în special a 
investiţiilor publice, în educația, formarea 
și învățarea de-a lungul vieții de care 
beneficiază cadrele didactice, depunându-
se în același timp eforturi coordonate la 
nivelul UE pentru a îndeplini și alte 
obiective educaționale comune;

Or. fr

Amendamentul 8
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor 
continue și semnificative în educația, 
formarea și învățarea de-a lungul vieții de 
care beneficiază cadrele didactice, 
depunându-se în același timp eforturi 
coordonate la nivelul UE pentru a îndeplini 
și alte obiective educaționale comune;

4. subliniază importanța investițiilor 
continue și semnificative în educația, 
formarea și învățarea de-a lungul vieții de 
care beneficiază cadrele didactice, 
depunându-se în același timp eforturi 
coordonate la nivelul UE pentru a îndeplini 
și alte obiective educaționale comune; 
regretă reducerea clară a cheltuielilor şi a 
investiţiilor publice în domeniul educaţiei,
care se observă la nivelul multora dintre 
bugetele naţionale;

Or. en
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Amendamentul 9
Marco Scurria

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor 
continue și semnificative în educația, 
formarea și învățarea de-a lungul vieții de 
care beneficiază cadrele didactice, 
depunându-se în același timp eforturi 
coordonate la nivelul UE pentru a îndeplini 
și alte obiective educaționale comune;

4. subliniază importanța investițiilor 
continue și semnificative în educația, 
formarea și învățarea de-a lungul vieții de 
care beneficiază cadrele didactice, 
depunându-se în același timp eforturi 
coordonate la nivelul UE pentru a îndeplini 
și alte obiective educaționale comune; 
reafirmă rolul esenţial al programului
Leonardo da Vinci destinat dezvoltării de 
noil competenţe şi calificări;

Or. it

Amendamentul 10
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reafirmă necesitatea acordării de 
prioritate investiţiilor publice în domeniile 
orientate către creşterea durabilă, precum 
cercetarea, inovarea şi educaţia, în special 
într-o perioadă de consolidare fiscală;

Or. en

Amendamentul 11
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă că legăturile dintre sistemele 
de învăţare, inclusiv sistemul de producţie 
şi reţelele de servicii publice teritoriale, 
structurile şi organismele de orientare, 
structurile şi organismele destinate 
evaluării/certificării competenţelor par
domenii de intervenţie majoră, cărora 
trebuie să li se acorde atenţie şi eforturi 
deosebite;

Or. it

Amendamentul 12
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă asupra faptului că ar trebui să se 
valorifice mai mult, în cadrul pieței unice, 
rolul educației – începând din primii ani de 
dezvoltare, până la nivelul primar și cel
superior de învățământ, precum și formarea 
profesională și învățarea la vârsta adultă;

5. insistă asupra faptului că ar trebui 
dezvoltat şi susţinut, în mod concret, 
printr-o puternică voinţă politică, rolul 
educației – începând cu vârstele cele mai 
fragede şi până la nivelul superior de 
învățământ, inclusiv formarea profesională 
și învăţarea pe tot parcursul vieţii;

Or. fr

Amendamentul 13
Marco Scurria

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă asupra faptului că ar trebui să se 
valorifice mai mult, în cadrul pieței unice, 
rolul educației – începând din primii ani de 

5. insistă asupra faptului că ar trebui să se 
valorifice mai mult, în cadrul pieței unice, 
rolul educației – începând din primii ani de 
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dezvoltare, până la nivelul primar și cel 
superior de învățământ, precum și formarea 
profesională și învățarea la vârsta adultă;

dezvoltare, până la nivelul primar și cel 
superior de învățământ, precum și formarea 
profesională și învățarea la vârsta adultă, 
inclusiv transmiterea cunoştinţelor şi a 
deprinderilor practice;

Or. it

Amendamentul 14
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să ia măsuri mai 
clare pentru combaterea şomajului în 
rândul tinerilor (şi anume programe de 
instruire, învăţământ profesional, garanţii 
pentru tineret etc.);

Or. en

Amendamentul 15
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniind totodată necesitatea stabilirii 
unor obiective mult mai ambițioase, ia act 
de obiectivul comun de reducere a 
abandonului școlar timpuriu la mai puțin 
de 10 % până în 2020 și îndeamnă Comisia 
să țină seama de diferențele semnificative 
dintre statele membre și, prin urmare, să 
garanteze că toate criteriile de evaluare a 
realizărilor sunt comparabile și țin cont de 
perspectiva pe termen lung;

6. aprobă obiectivul Strategiei Europa 
2020 de reducere a abandonului şcolar în 
rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă
între 18-24 ani la mai puţin de 10 % până 
în 2020 şi îndeamnă statele membre să 
adopte cât mai curând posibil măsuri 
specifice de reformă şi planuri pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv; subliniază
necesitatea stabilirii unor obiective mult 
mai ambițioase în viitor; îndeamnă 
Comisia să țină seama de diferențele 
semnificative dintre statele membre și, prin 
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urmare, să garanteze că toate criteriile de 
evaluare a realizărilor sunt comparabile și 
țin cont de perspectiva pe termen lung;

Or. lt

Amendamentul 16
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniind totodată necesitatea stabilirii 
unor obiective mult mai ambițioase, ia act 
de obiectivul comun de reducere a 
abandonului școlar timpuriu la mai puțin 
de 10 % până în 2020 și îndeamnă Comisia 
să țină seama de diferențele semnificative 
dintre statele membre și, prin urmare, să 
garanteze că toate criteriile de evaluare a 
realizărilor sunt comparabile și țin cont de 
perspectiva pe termen lung;

6. aprobă obiectivul Strategiei Europa 
2020 de reducere a abandonului şcolar în 
rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă 
între 18-24 ani la mai puţin de 10 % până 
în 2020 şi îndeamnă statele membre să 
adopte cât mai curând posibil măsuri 
specifice de reformă şi planuri pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv; subliniază
necesitatea stabilirii unor obiective mult 
mai ambițioase în viitor; îndeamnă 
Comisia să țină seama de diferențele 
semnificative dintre statele membre și, prin 
urmare, să garanteze că toate criteriile de 
evaluare a realizărilor sunt comparabile și 
țin cont de perspectiva pe termen lung;

Or. lt

Amendamentul 17
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniind totodată necesitatea stabilirii 
unor obiective mult mai ambițioase, ia act 
de obiectivul comun de reducere a 
abandonului școlar timpuriu la mai puțin 

6. subliniind totodată necesitatea stabilirii 
unor obiective mult mai ambițioase, ia act 
de obiectivul comun de reducere a 
abandonului școlar timpuriu la mai puțin 
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de 10 % până în 2020 și îndeamnă Comisia 
să țină seama de diferențele semnificative 
dintre statele membre și, prin urmare, să 
garanteze că toate criteriile de evaluare a 
realizărilor sunt comparabile și țin cont de 
perspectiva pe termen lung;

de 10 % până în 2020 și îndeamnă Comisia 
să țină seama de diferențele semnificative 
dintre şi în cadrul statelor membre, 
acordând o atenţie specială grupurilor 
defavorizate, inclusiv migranţilor şi 
romilor, și, prin urmare, să garanteze că 
toate criteriile de evaluare a realizărilor 
sunt comparabile și țin cont de perspectiva 
pe termen lung;

Or. fr

Amendamentul 18
Nessa Childers

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită insistent Comisia ca, în 
încercarea de a atinge acest obiectiv, să 
acorde o atenţie deosebită persoanelor cu 
nevoi speciale şi celor care provin din 
medii defavorizate;

Or. en

Amendamentul 19
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare de bază, 
care reprezintă fundamentul unei economii 
bazate pe cunoaștere și inovare, în 
condițiile în care numărul de tineri 
absolvenți ai învățământului superior 
trebuie să crească cu 40 % până în 2020;

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare de bază, 
care reprezintă fundamentul unei economii 
bazate pe cunoaștere și inovare; îşi 
exprimă îngrijorarea faţă de faptul că, în 
Analiza anuală a creşterii economice 
realizată de Comisie, obiectivele şi
măsurile luate de statele membre care 
vizează obiectivul global al UE de creştere 
a numărului de tineri absolvenți ai 
învățământului superior cu 40 % până în 
2020 sunt insuficiente; îndeamnă statele 
membre să îşi revizuiască angajamentele
luate în acest sens, având în vedere
necesitatea unui număr suficient de 
lucrători absolvenţi ai învăţământului 
superior sau cu alte calificări care să 
promoveze inovarea şi creşterea durabilă;

Or. lt

Amendamentul 20
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare de bază, 
care reprezintă fundamentul unei economii 
bazate pe cunoaștere și inovare, în 
condițiile în care numărul de tineri 
absolvenți ai învățământului superior 
trebuie să crească cu 40 % până în 2020;

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare de bază, 
care reprezintă fundamentul unei economii 
bazate pe cunoaștere și inovare; îşi 
exprimă îngrijorarea faţă de faptul că, în 
Analiza anuală a creşterii economice 
realizată de Comisie, obiectivele şi
măsurile luate de statele membre care 
vizează obiectivul global al UE de creştere 
a numărului de tineri absolvenți ai 
învățământului superior cu 40 % până în 
2020 sunt insuficiente; îndeamnă statele 
membre să îşi revizuiască angajamentele
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luate în acest sens, având în vedere
necesitatea unui număr suficient de 
lucrători absolvenţi ai învăţământului 
superior sau cu alte calificări care să 
promoveze inovarea şi creşterea durabilă;

Or. lt

Amendamentul 21
Nessa Childers

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare de bază, 
care reprezintă fundamentul unei 
economii bazate pe cunoaștere și inovare, 
în condițiile în care numărul de tineri 
absolvenți ai învățământului superior 
trebuie să crească cu 40 % până în 2020;

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare bazate pe 
cunoaştere şi inovare, în condițiile în care 
numărul de tineri absolvenți ai 
învățământului superior trebuie să crească 
cu 40 % până în 2020;

Or. en

Amendamentul 22
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare de bază, 
care reprezintă fundamentul unei economii 
bazate pe cunoaștere și inovare, în 
condițiile în care numărul de tineri 
absolvenți ai învățământului superior 
trebuie să crească cu 40 % până în 2020;

7. încurajează universitățile să desfășoare 
mai multe activități de cercetare de bază, 
care reprezintă fundamentul unei economii 
bazate pe cunoaștere și inovare, în 
condițiile în care numărul de tineri 
absolvenți ai învățământului superior
trebuie să crească cu 40 % până în 2020, 
respectând, în acelaşi timp, autonomia şi 
particularităţile acestora, în temeiul 



PE467.140v01-00 14/16 AM\870382RO.doc

RO

principiului subsidiarităţii;

Or. fr

Amendamentul 23
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să ia măsuri 
suplimentare în vederea atingerii 
obiectivelor UE 2020, care sunt în prezent 
departe de ţintele stabilite;

Or. en

Amendamentul 24
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reaminteşte importanţa politicilor 
culturale şi în special a celor publice 
pentru formarea cetăţenilor şi accesul 
tuturor la cultură şi consideră că acestea 
nu trebuie în niciun caz sacrificate în 
numele rigorii bugetare, în special având 
în vedere ponderea redusă a acestora în 
cadrul politicilor bugetare.

Or. fr

Amendamentul 25
Nessa Childers
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Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită insistent Comisia să utilizeze 
tendinţele actuale şi viitoare ale ocupării 
a forţei de muncă, identificate pe 
parcursul Semestrului economic, pentru 
coordonarea strategiilor în domeniul 
formării la nivelul instituţiilor de 
învăţământ superior;

Or. en

Amendamentul 26
Cătălin Sorin Ivan

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită sprijin sporit pentru 
mobilitatea studenţilor şi a tinerilor 
specialişti;

Or. en

Amendamentul 27
Cătălin Sorin Ivan

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. insistă asupra intensificării 
modernizării învăţământului superior şi a 
creşterii atractivităţii acestui sector.

Or. en
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