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Amendamentul 236
Doris Pack

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a acțiunii „ERASMUS 
PENTRU TOȚI”

de instituire a acțiunii „DA Europa”

Programul Uniunii pentru educație, 
formare, tineret și sport

Programul Uniunii pentru tineret, educație 
și formare și sport

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Observații

(Prezentul amendament se aplică întregului text; adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare.)

Amendamentul 237
Martin Kastler

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a acțiunii „ERASMUS 
PENTRU TOȚI”

De instituire a acțiunii „GENERAȚIA 
EUROPA” 

Programul Uniunii pentru educație, 
formare, tineret și sport 

Programul Uniunii pentru educație, 
formare, tineret și sport 

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. de



PE496.579v01-00 4/155 AM\914151RO.doc

RO

Justificare

Prezentul amendament se aplică întregului text; adoptarea lui va implica modificări 
corespunzătoare.

Amendamentul 238
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Numele „Generația Europa” se 
referă la elementul de legătură dintre 
toate subprogramele existente, la 
identitatea europeană, la conștientizarea 
propriei cetățenii europene prin măsuri 
transfrontaliere în domeniul educației și 
formării profesionale, al tineretului, al 
învățării pe tot parcursul vieții, al 
seniorilor, al îmbătrânirii active și al 
sportului și la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 la un nivel 
apropiat de cetățean prin consolidarea 
„Generației Europa” care unește toate 
categoriile de vârstă.

Or. de

Amendamentul 239
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Programul ar trebui să contribuie, 
dincolo de sectoarele reglementate ale 
educației, la promovarea identității 
europene și a valorilor europene, în 
conformitate cu articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.
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Or. de

Amendamentul 240
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) Articolul 165 alinatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un mandat clar pentru acțiunile 
Uniunii Europene către participarea 
tinerilor la viața democratică din Europa.

Or. en

Justificare

Este important să se confere o bază solidă regulamentului în tratate, care să privească și 
politicile privind tineretul. Articolul 165 din TFUE conferă Uniunii legitimitatea de a oferi o 
agentă solidă privind tineretul și de a promova acțiuni care să sprijine autonomia și 
participarea tinerilor în societate.

Amendamentul 241
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recunoașterea pe scară largă în 
rândul publicului general în statele 
membre și țările terțe participante a 
mărcii „Erasmus” ca sinonim al 
mobilității cursanților din Uniune 
pledează pentru o mai amplă utilizare a 
acestei mărci de către principalele 
sectoare ale educației reglementate de 
program.

(3) Programul reunește numeroase 
programe individuale existente până 
acum, care promovează învățarea 
intergenerațională, transfrontalieră și pe 
tot parcursul vieții, unite prin valoarea 
adăugată europeană care înseamnă 
conștientizarea profundă a cetățeniei și a 
identității europene. Astfel se creează o 
generație care învață să gândească și să 
acționeze european, indiferent de vârstă și 
de nivelul de educație.
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Or. de

Amendamentul 242
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3a) Noul program pentru educație, 
formare, tineret și sport ar trebui să se 
concentreze pe diminuarea obstacolelor în 
accesarea de finanțare și pe programe 
administrative de eficientizare în întreaga 
structură. O atenție susținută privind 
reducerea cheltuielilor administrative și 
simplificarea organizării și gestionării 
programului sunt esențiale pentru 
succesul programului.

Or. en

Amendamentul 243
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Consultarea publică privind alegerile 
strategice ale Uniunii pentru punerea în 
aplicare a noii competențe UE în domeniul 
sportului și raportul de evaluare al 
acțiunilor pregătitoare în domeniul 
sportului au furnizat indicații utile cu 
privire la domeniile prioritare de acțiune 
ale Uniunii și au ilustrat valoarea adăugată 
pe care o poate aduce Uniunea în 
sprijinirea activităților care au drept scop 
generarea, împărtășirea și difuzarea 
experiențelor și cunoștințelor legate de 
diferite aspecte care afectează sportul la 

(4) Consultarea publică privind alegerile 
strategice ale Uniunii pentru punerea în 
aplicare a noii competențe UE în domeniul 
sportului și raportul de evaluare al 
acțiunilor pregătitoare în domeniul 
sportului au furnizat indicații utile cu 
privire la domeniile prioritare de acțiune 
ale Uniunii și au ilustrat valoarea adăugată 
pe care o poate aduce Uniunea în 
sprijinirea activităților care au drept scop 
generarea, împărtășirea și difuzarea 
experiențelor și cunoștințelor legate de 
diferite aspecte care afectează sportul la 
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nivel european. nivel european, cu condiția să fie 
concentrate în principal la nivel de 
sporturi de masă.

Or. en

Amendamentul 244
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Experiențele acumulate în Anul 
european al îmbătrânirii active și al 
solidarității între generații 2012, 
rapoartele demografice ale Comisiei 
Europene și activitățile de voluntariat ale 
cetățenilor în vârstă ilustrează importanța 
învățării pe tot parcursul vieții, a 
mobilității și a implicării dincolo de 
încheierea carierei profesionale. 
Persoanele în vârstă reprezintă pilonul 
fundamental al voluntariatului și al 
educației sociopolitice în Europa. 
Programul ar trebui să răspundă acestui 
fapt concentrându-se în mod 
corespunzător pe domeniul educației 
generale și formării profesionale.

Or. de

Amendamentul 245
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Ar trebui avută în vedere elaborarea 
unui program „Persoanele în vârstă în 
acțiune” în vederea susținerii 
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programelor UE, a parteneriatelor și a 
inițiativelor existente din domeniul 
îmbătrânirii active, pentru a mobiliza la 
nivel european grupul-țintă format din 
persoanele în vârstă, pentru a exploata 
mai eficient potențialul sociopolitic de 
care dispun aceștia, pentru a ține cont de 
necesitățile lor și pentru a face progrese 
în elaborarea unor soluții inovatoare în 
vederea promovării la nivel european a 
unei culturi a îmbătrânirii active și a 
solidarității transfrontaliere între 
generații.

Or. de

Amendamentul 246
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Strategia europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Europa 2020) este de a defini 
strategia de creștere a Uniunii pentru 
următorii zece ani pentru a sprijini o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, stabilind cinci obiective 
ambițioase care trebuie atinse până în 
2020, în special în domeniul educației, 
pentru a reduce nivelurile abandonului 
școlar timpuriu sub 10 % și pentru a 
permite ca cel puțin 40 % din populația în 
vârstă de 30-34 de ani să fi finalizat 
învățământul superior. Acest lucru include, 
de asemenea, inițiativele sale emblematice, 
în special „Tineretul în mișcare” și 
„Agenda pentru noi competențe și locuri de 
muncă”.

(5) Strategia europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Europa 2020) este de a defini 
strategia de creștere a Uniunii pentru 
următorii zece ani pentru a sprijini o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, stabilind cinci obiective 
ambițioase care trebuie atinse până în 
2020, în special în domeniul educației, 
pentru a reduce nivelurile abandonului 
școlar timpuriu sub 10 % și pentru a 
permite ca cel puțin 40 % din populația în 
vârstă de 30-34 de ani să fi finalizat 
învățământul terțiar sau unul echivalent. 
Acest lucru include, de asemenea, 
inițiativele sale emblematice, în special 
„Tineretul în mișcare” și „Agenda pentru 
noi competențe și locuri de muncă”.

Or. en



AM\914151RO.doc 9/155 PE496.579v01-00

RO

Amendamentul 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Strategia europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Europa 2020) este de a defini 
strategia de creștere a Uniunii pentru 
următorii zece ani pentru a sprijini o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, stabilind cinci obiective 
ambițioase care trebuie atinse până în 
2020, în special în domeniul educației, 
pentru a reduce nivelurile abandonului 
școlar timpuriu sub 10 % și pentru a 
permite ca cel puțin 40 % din populația în 
vârstă de 30-34 de ani să fi finalizat 
învățământul superior. Acest lucru include, 
de asemenea, inițiativele sale emblematice, 
în special „Tineretul în mișcare” și
„Agenda pentru noi competențe și locuri de 
muncă”.

(5) Strategia europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Europa 2020) este de a defini 
strategia de creștere a Uniunii pentru 
următorii zece ani pentru a sprijini o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, stabilind cinci obiective care 
trebuie atinse până în 2020, în special în 
domeniul educației, pentru a reduce 
nivelurile abandonului școlar timpuriu sub 
10 % și pentru a permite ca cel puțin 40 % 
din populația în vârstă de 30-34 de ani să fi 
finalizat învățământul superior. Acest lucru 
include, de asemenea, inițiativele sale 
emblematice, în special „Tineretul în 
mișcare”, „Agenda pentru noi competențe 
și locuri de muncă” și „O Uniune a 
inovării”1. 
__________________
1 COM(2010)0546 final din 6.10.2010. 

Or. fr

Amendamentul 248
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 
învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește educația și
formarea profesională, învățământul 
superior și învățarea în rândul adulților, 
nu numai pentru a spori calitatea 
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atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu, dar, de asemenea, pentru a 
promova înțelegerea între oameni și 
contribuția la dezvoltarea durabilă a 
învățământului superior în țările terțe.

învățământului superior și a formării 
europene în urmărirea obiectivelor 
ET2020 mai largi și atractivitatea Uniunii 
ca destinație de studiu, ci și pentru a 
promova înțelegerea între oameni și culturi 
și contribuția la dezvoltarea durabilă a 
învățământului superior și a formării în 
țările terțe.

Or. en

Amendamentul 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 
învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 
atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu, dar, de asemenea, pentru a 
promova înțelegerea între oameni și 
contribuția la dezvoltarea durabilă a 
învățământului superior în țările terțe.

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește educația și
formarea profesională, învățământul 
superior și învățarea în rândul adulților, 
nu numai pentru a spori calitatea 
învățământului superior și a formării 
europene în urmărirea obiectivelor 
ET2020 mai largi și atractivitatea Uniunii 
ca destinație de studiu, ci și pentru a 
promova înțelegerea între oameni și culturi 
și contribuția la dezvoltarea durabilă a 
învățământului superior și a formării în 
țările terțe.

Or. en

Amendamentul 250
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 
învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 
atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu, dar, de asemenea, pentru a 
promova înțelegerea între oameni și 
contribuția la dezvoltarea durabilă a 
învățământului superior în țările terțe.

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 
învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 
atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu și de cercetare, ci și pentru a 
promova înțelegerea între oameni și 
contribuția la dezvoltarea durabilă a 
învățământului superior în țările terțe. În 
această privință, se atrage atenția asupra 
obiectivului strategiei Europa 2020 
privind o investiție a cel puțin 3 % din 
PIB în cercetare și inovare.

Or. it

Amendamentul 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 
învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 
atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu, dar, de asemenea, pentru a 
promova înțelegerea între oameni și 
contribuția la dezvoltarea durabilă a 
învățământului superior în țările terțe.

(8) Programul ar trebui să includă o 
puternică dimensiune internațională, în 
special în ceea ce privește învățământul 
superior, nu numai pentru a spori calitatea 
învățământului superior european în 
urmărirea obiectivelor ET2020 mai largi și 
atractivitatea Uniunii ca destinație de 
studiu, ci și pentru a promova înțelegerea 
între oameni și contribuția la dezvoltarea 
durabilă a învățământului superior în țările 
și teritoriile de peste mări asociate 
Uniunii Europene, precum și în țările
terțe..

Or. fr
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Justificare

Actuala decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele de formare 
și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, faptul că TTPM sunt 
eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar 
să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul 252
David Casa

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Cadrul de cooperare reînnoit în 
domeniul tineretului (2010-2018) ar trebui 
să considere toți tinerii ca resursă în cadrul 
societății și susține dreptul acestora de a 
participa la elaborarea de politici care îi 
afectează prin intermediul unui dialog 
structurat continuu între factorii de decizie 
și tineri și organizațiile de tineret la toate 
nivelurile.

(9) Cadrul de cooperare reînnoit în 
domeniul tineretului (2010-2018) ar trebui 
să considere toți tinerii ca resursă în cadrul 
societății și să încerce să faciliteze și să 
consolideze participarea lor la elaborarea 
de politici care îi afectează prin intermediul 
unui dialog structurat continuu între 
factorii de decizie și tineri și organizațiile 
de tineret la toate nivelurile.

Or. en

Amendamentul 253
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Cadrul de cooperare reînnoit în 
domeniul tineretului (2010-2018) ar trebui
să considere toți tinerii ca resursă în cadrul 
societății și susține dreptul acestora de a 
participa la elaborarea de politici care îi 
afectează prin intermediul unui dialog 
structurat continuu între factorii de decizie 
și tineri și organizațiile de tineret la toate 
nivelurile.

(9) Cadrul de cooperare reînnoit în 
domeniul tineretului (2010-2018) 
subliniază necesitatea considerării tuturor 
tinerilor ca resursă în cadrul societății și 
susține dreptul acestora de a participa la 
elaborarea de politici care îi afectează prin 
intermediul unui dialog structurat continuu 
între factorii de decizie și tineri și 
organizațiile de tineret la toate nivelurile.
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Or. en

Amendamentul 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea 
ar trebui să instituie o facilitate 
europeană de garantare a împrumuturilor 
pentru a le permite studenților, indiferent 
de mediul lor social, să își obțină diploma 
de masterat într-o altă țară participantă. 
Această facilitate ar trebui să fie pusă la 
dispoziția instituțiilor financiare care sunt 
de acord să ofere împrumuturi pentru 
studii de masterat în alte țări participante 
în condiții avantajoase pentru studenți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea 
ar trebui să instituie o facilitate 
europeană de garantare a împrumuturilor 
pentru a le permite studenților, indiferent 
de mediul lor social, să își obțină diploma 
de masterat într-o altă țară participantă. 
Această facilitate ar trebui să fie pusă la 
dispoziția instituțiilor financiare care sunt 
de acord să ofere împrumuturi pentru 
studii de masterat în alte țări participante 

eliminat
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în condiții avantajoase pentru studenți.

Or. en

Amendamentul 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană 
de garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord 
să ofere împrumuturi pentru studii de 
masterat în alte țări participante în 
condiții avantajoase pentru studenți.

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să extindă sistemul de granturi de 
mobilitate la studenții care, indiferent de 
mediul lor social, doresc să își obțină 
diploma de masterat într-o altă țară 
participantă.

Or. fr

Amendamentul 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
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ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți. Având în 
vedere caracterul complex al facilităților 
de garantare a împrumuturilor, sistemul 
este voluntar și, prin urmare, statele 
membre trebuie să decidă la nivel 
național dacă participă la facilitate. 

Or. en

Amendamentul 258
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. O atenție 
deosebită ar trebui acordată îmbunătățirii 
oportunităților de educație ale studenților 
defavorizați. Această facilitate ar trebui să 
fie pusă la dispoziția instituțiilor financiare 
care sunt de acord să ofere împrumuturi 
pentru studii de masterat în alte țări 
participante în condiții avantajoase pentru 
studenți.

Or. en

Amendamentul 259
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți. Scopul 
facilității ar trebui să asigure studenților 
un instrument suplimentar de sporire a 
mobilității lor pentru studii realizate la 
nivel de master și, prin urmare, de 
îmbunătățire a oportunităților de educație 
ale studenților defavorizați. Acest 
instrument experimental ar trebui să fie 
complementar și nu ar trebui să vizeze 
înlocuirea sistemelor de granturi de 
sprijinire a mobilității studenților, 
existente deja la nivel local, național sau 
european.

Or. en

Amendamentul 260
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate este menită să fie 
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instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

complementară cu sistemele de acordare 
existente deja și nu ar trebui să le 
înlocuiască. Această facilitate ar trebui să 
fie pusă la dispoziția instituțiilor financiare 
care sunt de acord să ofere împrumuturi 
pentru studii de masterat în alte țări 
participante în condiții avantajoase pentru 
studenți. În plus, termenii de referință 
pentru dezvoltarea unui astfel de 
instrument ar trebui stabiliți în colaborare 
cu reprezentanții studenților și cu 
organizațiile universitare active la nivel 
european.

Or. en

Justificare

Este important să se specifice în mod clar faptul că sistemele de împrumut constituie o 
oportunitate complementară oferită studenților și nu o cale alternativă de finanțare a 
învățământului superior. Mai mult, este important să se asigure participările beneficiarilor și 
universităților în stabilirea normelor și a orientărilor referitoare la punerea în aplicare a 
noului instrument financiar ca mijloc de creștere a transparenței, participării și eficacității.

Amendamentul 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor, 
complementară și care nu înlocuiește 
sistemul granturilor, pentru a le permite 
studenților, indiferent de mediul lor social, 
să își obțină diploma de masterat într-o altă 
țară participantă. Această facilitate ar 
trebui să fie pusă la dispoziția instituțiilor 
financiare care sunt de acord să ofere 
împrumuturi pentru studii de masterat în 
alte țări participante în condiții avantajoase 
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pentru studenți.

Or. fr

Amendamentul 262
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții în 
special avantajoase pentru studenți.

Or. it

Amendamentul 263
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 
garantare a împrumuturilor, 
complementară și care nu înlocuiește 
sistemul granturilor, pentru a le permite 
studenților, indiferent de mediul lor social, 
să își obțină diploma de masterat într-o altă 
țară participantă. Această facilitate ar 
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ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

trebui să fie pusă la dispoziția instituțiilor 
financiare care sunt de acord să ofere 
împrumuturi pentru studii de masterat în 
alte țări participante în condiții avantajoase 
pentru studenți.

Or. fr

Amendamentul 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a promova mobilitatea și 
accesul egal la studii și schimburi, 
Uniunea ar trebui, în linie cu articolul 
349 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, să prevadă toate 
măsurile adecvate pentru a lua în 
considerare specificitatea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii, având în 
vedere în special izolarea lor față de 
continentul european și caracterul lor 
insular.

Or. en

Amendamentul 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a promova mobilitatea și 
echitatea studiilor și a schimburilor, 
Uniunea ar trebui să prevadă toate 
măsurile corespunzătoare pentru a ține 
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cont de specificul regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii cu privire, în 
special, la izolarea acestora față de 
continentul european și la caracterul lor 
insular.

Or. fr

Amendamentul 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Pentru a consolida intensitatea și 
volumul cooperării europene dintre 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii și 
țările vecine, dispozițiile administrative și 
financiare privind punerea în aplicare a 
măsurilor prezentului regulament prevăd 
o adaptare a normelor la contextul 
geografic regional și o consolidare a 
mijloacelor necesare.

Or. fr

Amendamentul 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a adopta toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a programului. 
Aceasta implică, de asemenea, că vizele 
pentru participanți ar trebui transmise fără 

(11) Statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a adopta toate măsurile 
necesare pentru a înlătura obstacolele 
juridice și administrative din calea bunei 
funcționări a programului. Aceasta implică, 
de asemenea, că vizele pentru participanți 
ar trebui transmise fără întârzieri sau chiar 
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întârzieri, pentru a se asigura că niciun 
participant nu lipsește, parțial sau în 
totalitate, de la programul de studiu, de 
formare sau de schimb și pentru a evita 
anulările acțiunilor și proiectelor de 
mobilitate. În conformitate cu articolul 19 
din Directiva 2004/114/CE a Consiliului 
din 13 decembrie 2004 privind condițiile 
de admisie a resortisanților țărilor terțe 
pentru studii, schimb de elevi, formare 
profesională neremunerată sau servicii de 
voluntariat, statele membre sunt încurajate 
să stabilească proceduri de admisie 
accelerată.

eliminate, pentru a se asigura că niciun 
participant nu lipsește, parțial sau în 
totalitate, de la programul de studiu, de 
formare sau de schimb și pentru a evita 
anulările acțiunilor și proiectelor de 
mobilitate. În conformitate cu articolul 19 
din Directiva 2004/114/CE a Consiliului 
din 13 decembrie 2004 privind condițiile 
de admisie a resortisanților țărilor terțe 
pentru studii, schimb de elevi, formare 
profesională neremunerată sau servicii de 
voluntariat, statele membre sunt încurajate 
să stabilească proceduri de admisie 
accelerată.

Or. fr

Amendamentul 268
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a adopta toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a programului. 
Aceasta implică, de asemenea, că vizele 
pentru participanți ar trebui transmise fără 
întârzieri, pentru a se asigura că niciun 
participant nu lipsește, parțial sau în 
totalitate, de la programul de studiu, de 
formare sau de schimb și pentru a evita 
anulările acțiunilor și proiectelor de 
mobilitate. În conformitate cu articolul 19 
din Directiva 2004/114/CE a Consiliului 
din 13 decembrie 2004 privind condițiile 
de admisie a resortisanților țărilor terțe 
pentru studii, schimb de elevi, formare 
profesională neremunerată sau servicii de 
voluntariat, statele membre sunt încurajate 
să stabilească proceduri de admisie 

(11) Statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a adopta toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a programului. 
Aceasta implică, de asemenea, că vizele 
pentru participanți ar trebui transmise fără 
întârziere neîntemeiată, respectând în 
același timp pe deplin criteriile de 
imigrare ale statelor membre vizate, 
pentru a se asigura că niciun participant 
care este eligibil să pătrundă pe teritoriul 
statului membru vizat nu lipsește, parțial 
sau în totalitate, de la programul de studiu, 
de formare sau de schimb și pentru a evita 
anulările acțiunilor și proiectelor de 
mobilitate. În conformitate cu articolul 19 
din Directiva 2004/114/CE a Consiliului 
din 13 decembrie 2004 privind condițiile 
de admisie a resortisanților țărilor terțe 
pentru studii, schimb de elevi, formare 
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accelerată. profesională neremunerată sau servicii de 
voluntariat, statele membre sunt încurajate 
să stabilească proceduri de admisie 
accelerată.

Or. en

Amendamentul 269
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a adopta toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a programului. 
Aceasta implică, de asemenea, că vizele 
pentru participanți ar trebui transmise fără 
întârzieri, pentru a se asigura că niciun 
participant nu lipsește, parțial sau în 
totalitate, de la programul de studiu, de 
formare sau de schimb și pentru a evita 
anulările acțiunilor și proiectelor de 
mobilitate. În conformitate cu articolul 19 
din Directiva 2004/114/CE a Consiliului 
din 13 decembrie 2004 privind condițiile 
de admisie a resortisanților țărilor terțe 
pentru studii, schimb de elevi, formare 
profesională neremunerată sau servicii de 
voluntariat, statele membre sunt încurajate 
să stabilească proceduri de admisie 
accelerată.

(11) Statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a adopta toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a programului. 
Aceasta implică, de asemenea, că vizele 
pentru participanți ar trebui transmise fără 
întârzieri și cu costuri reduse, pentru a se 
asigura că niciun participant nu lipsește, 
parțial sau în totalitate, de la programul de 
studiu, de formare sau de schimb și pentru 
a evita anulările acțiunilor și proiectelor de 
mobilitate. În conformitate cu articolul 19 
din Directiva 2004/114/CE a Consiliului 
din 13 decembrie 2004 privind condițiile 
de admisie a resortisanților țărilor terțe 
pentru studii, schimb de elevi, formare 
profesională neremunerată sau servicii de 
voluntariat, statele membre sunt încurajate 
să stabilească proceduri de admisie 
accelerată.

Or. en

Justificare

Costurile pentru obținerea vizelor sunt inacceptabil de ridicate pentru tineri și acestea 
contribuie, împreună cu procedurile administrative, la îngreunarea într-o foarte mare măsură 
a mobilității studenților către și din țările non-UE.
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Amendamentul 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11a) Pentru a consolida intensitatea și 
volumul cooperării europene între 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii și 
țările învecinate, dispozițiile 
administrative și financiare referitoare la 
punerea în aplicare a măsurilor 
prezentului regulament prevăd adaptarea 
normelor la contextul geografic regional 
și consolidarea necesară a capacității.

Or. en

Amendamentul 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a promova mobilitatea și 
echitatea studiilor și a schimburilor, 
Uniunea ar trebui să prevadă toate 
măsurile corespunzătoare pentru a ține 
cont de specificul regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii cu privire, în 
special, la izolarea acestora față de 
continentul european și la caracterul lor 
insular.

Or. fr

Justificare

Conform articolului 349 din TFUE, consolidarea mobilității tinerilor de peste mări orientată 
către Europa continentală necesită adaptări atât administrative, cât și financiare care decurg 
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din izolarea geografică.

Amendamentul 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Pentru a consolida intensitatea și 
volumul cooperării europene între 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii și 
țările ACP, precum și cu țările și 
teritoriile de peste mări, în Caraibe, 
Pacific și în Africa de Est și de Sud și în 
Oceanul Indian, dispozițiile 
administrative și financiare privind 
punerea în aplicare a măsurilor 
prezentului regulament prevăd o adaptare 
a normelor la contextul geografic 
regional și o consolidare a mijloacelor 
necesare.

Or. fr

Justificare

Mobilitatea tinerilor de peste mări în cadrul mediului lor geografic este conformă cu 
orientările Comisiei în materie de deschidere regională.

Amendamentul 273
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12a) Pentru o mai bună abordare a 
șomajului în rândul tinerilor din Uniune, 
o atenție specială ar trebui acordată 
cooperării transnaționale între instituțiile 
de învățământ superior și profesional și 
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întreprinderi, cu scopul de a armoniza 
planul de învățământ și necesitățile pieței 
muncii, în vederea îmbunătățirii 
capacității de inserție profesională a 
studenților și a dezvoltării de competențe 
antreprenoriale.

Or. en

Amendamentul 274
Doris Pack

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Declarația de la Bologna, semnată de 
miniștrii educației din 29 de țări europene 
la 19 iunie 1999, a stabilit un proces 
interguvernamental care are ca scop să 
creeze un „spațiu european al 
învățământului superior”, care necesită 
sprijin la nivelul Uniunii.

(13) Declarația de la Bologna, semnată de 
miniștrii educației din 29 de țări europene 
la 19 iunie 1999, a stabilit un proces 
interguvernamental care are ca scop 
crearea unui „spațiu european al 
învățământului superior”. La cea de-a opta 
Conferință Ministerială Bologna 
susținută la București, România, în 
perioada 26-27 aprilie 2012, 47 de 
miniștri responsabili cu învățământul 
superior au semnat Comunicatul 
ministerial de la București care impune 
consolidarea Spațiului european al 
învățământului superior, care necesită 
sprijin permanent la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 275
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Schimbul de cunoștințe în domeniul 
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educației și formării profesionale la nivel 
internațional ar trebui promovat, printre 
altele, prin mobilitatea transnațională, 
orientată către sau dinspre țările terțe, a 
elevilor din învățământul profesional și a 
ucenicilor, precum și a personalului 
didactic. 

Or. de

Amendamentul 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este necesar să se asigure că 
studenții din învățământul profesional și 
tehnic, inclusiv studenții din învățământul 
în alternanță și ucenicii au la dispoziție 
mai multe posibilități de mobilitate. În 
vederea dezvoltării atractivității și a 
facilitării accesului la mobilitate, ar trebui 
adoptate dispoziții adecvate, în special 
pentru persoanele formate în cadrul 
IMM-urilor și în sectorul artizanatului. 

Or. fr

Justificare

Comunicatul de la Bruges precizează că una dintre principalele provocări pentru viitor 
constă în creșterea apreciabilă a mobilității transnaționale a cursanților în cadrul 
învățământului și a formării profesionale. În cazul mobilității ucenicilor, este foarte 
important să se dispună de organisme intermediare în vederea sprijinirii și a simplificării 
participării IMM-urilor în calitate de organizații de trimitere și de primire a tinerilor 
implicați în schemele de mobilitate.

Amendamentul 277
David Casa
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Este necesar să se consolideze 
intensitatea și volumul cooperării europene 
între școli și al mobilității cadrelor 
didactice și cursanților, pentru a aborda 
prioritățile stabilite în programul de 
cooperare europeană pe plan școlar pentru 
secolul XXI, și anume, pentru a ameliora 
calitatea educației școlare în Uniune în 
domeniile de dezvoltare a competențelor și 
pentru a îmbunătăți echitatea și includerea 
în cadrul sistemelor și instituțiilor școlare, 
precum și pentru a consolida meseria de 
profesor și conducerea instituțiilor școlare. 
În acest context, ar trebui să se acorde o 
importanță deosebită obiectivelor 
strategice privind reducerea abandonului 
școlar timpuriu; îmbunătățirea 
performanței calificărilor de bază, a 
participării la educația și îngrijirea 
preșcolară și a calității acestora, precum și
obiectivelor privind consolidarea 
competențelor profesionale a cadrelor 
didactice și a directorilor unităților de 
învățământ și îmbunătățirea șanselor
educaționale ale copiilor proveniți din 
familii de migranți și a celor cu 
dezavantaje socio-economice.

(15) Este necesar să se consolideze 
intensitatea și volumul cooperării europene 
între școli și al mobilității cadrelor 
didactice și cursanților, pentru a aborda 
prioritățile stabilite în programul de 
cooperare europeană pe plan școlar pentru 
secolul XXI, și anume, pentru a ameliora 
calitatea educației școlare în Uniune în 
domeniile de dezvoltare a competențelor și 
pentru a îmbunătăți echitatea și includerea 
în cadrul sistemelor și instituțiilor școlare, 
precum și pentru a consolida și furniza 
sprijin pentru meseria de profesor și 
conducerea instituțiilor școlare. În acest 
context, obiectivelor strategice privind 
reducerea abandonului școlar timpuriu,
îmbunătățirea performanței calificărilor de 
bază, a participării la educația și îngrijirea 
preșcolară și a calității acestora ar trebui 
prioritizate împreună cu obiectivele 
privind consolidarea competențelor 
profesionale a cadrelor didactice și a 
directorilor unităților de învățământ și 
îmbunătățirea oportunităților educaționale 
ale copiilor proveniți din familii de 
migranți și a celor cu dezavantaje 
socioeconomice.

Or. en

Amendamentul 278
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15a) Programul ar trebui să acorde o 
atenție deosebită dimensiunii teritoriale a 
politicilor în domeniul educației și 
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formării și, în special, inegalităților în 
creștere în ceea ce privește nivelul de 
educație pe plan național și local.

Or. en

Justificare

Problemele precum abandonul școlar timpuriu, excluziunea tinerilor, nivelul de educație 
scăzut și accesul limitat la o infrastructură a educației sunt obișnuite în zonele urbane. 
Indiferent de prosperitatea unui oraș, aceste probleme tind să fie concentrate în anumite 
zone, și anume, cele defavorizate din punct de vedere socioeconomic. Pentru a soluționa 
aceste provocări, administrațiile locale joacă un rol-cheie în coordonarea și conducerea 
acțiunilor de abordare a acestora. Experiența în tratarea acestor provocări este esențială 
pentru îndeplinirea obiectivelor Europa 2000.

Amendamentul 279
Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Este necesară apropierea procesului 
de integrare europeană a tinerilor. În 
acest scop, ar trebui să se includă în 
studiile de nivel de bacalaureat sau cele 
echivalente ale statelor membre o 
disciplină specifică privind datele 
preliminare, obiectivele și funcționarea 
Uniunii Europene și a instituțiilor sale. 

Or. es

Amendamentul 280
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Programul vizează în mod special și 
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obiectivul stabilit în Anul european al 
îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații privind o cultură europeană 
pentru îmbătrânirea activă, mobilitate și 
participare în societate a persoanelor în 
vârstă acționând ca multiplicatori și parte 
activă a „Generației Europa”. Programul 
creează pentru prima oară vizibilitate în 
acest sens prin integrarea unui program 
corespunzător în domeniul educației și 
formării.

Or. de

Amendamentul 281
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Acțiunea Forumului european al 
tineretului, a centrelor naționale de 
recunoaștere academică (National 
Academic Recognition Centres – NARIC), 
a rețelelor Eurydice, Euroguidance și 
Eurodesk, precum și a serviciilor de sprijin 
înființate la nivel național pentru acțiunea 
eTwinning, a centrelor naționale Europass 
și a birourilor naționale de informare din 
țările din vecinătate este esențială pentru 
atingerea obiectivelor programului, în 
special furnizând Comisiei informații 
regulate și actualizate referitoare la 
diversele domenii ale activității lor și prin 
intermediul difuzării rezultatelor 
programului în Uniune și în țările terțe 
participante.

(17) Acțiunea Forumului european al 
tineretului, a Platformei societății civile 
europene pentru învățare pe tot parcursul 
vieții, a centrelor naționale de recunoaștere 
academică (National Academic 
Recognition Centres – NARIC), a rețelelor 
Eurydice, Euroguidance și Eurodesk, 
precum și a serviciilor de sprijin înființate 
la nivel național pentru acțiunea 
eTwinning, a centrelor naționale Europass 
și a birourilor naționale de informare din 
țările din vecinătate este esențială pentru 
atingerea obiectivelor programului, în 
special furnizând Comisiei informații 
regulate și actualizate referitoare la 
diversele domenii ale activității lor și prin 
intermediul difuzării rezultatelor 
programului în Uniune și în țările terțe 
participante.

Or. en
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Justificare

Fiind recunoscută în 2009 de Comisia Europeană ca o platformă de „reprezentare unică” a 
învățării pe tot parcursul vieții și fiind implicată timp de mulți ani într-un dialog cu instituțiile 
UE (adică, organizarea în comun a Forumului DG Educație și al părților interesate din 
domeniul culturii), EUCIS-LLL, reprezentând 31 de rețele europene din toate sectoarele 
educației și formării, ar trebui, de asemenea, să fie menționată direct ca partener de referință 
al societății civile în cadrul unui dialog regulat în domeniul educației și formării.

Amendamentul 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Acțiunea Forumului european al 
tineretului, a centrelor naționale de 
recunoaștere academică (National 
Academic Recognition Centres – NARIC), 
a rețelelor Eurydice, Euroguidance și 
Eurodesk, precum și a serviciilor de sprijin 
înființate la nivel național pentru acțiunea 
eTwinning, a centrelor naționale Europass 
și a birourilor naționale de informare din 
țările din vecinătate este esențială pentru 
atingerea obiectivelor programului, în 
special furnizând Comisiei informații 
regulate și actualizate referitoare la 
diversele domenii ale activității lor și prin 
intermediul difuzării rezultatelor 
programului în Uniune și în țările terțe 
participante.

(17) Acțiunea Forumului european al 
tineretului, a centrelor naționale de 
recunoaștere academică (National 
Academic Recognition Centres – NARIC), 
a rețelelor Eurydice, Euroguidance și 
Eurodesk, precum și a serviciilor de sprijin 
înființate la nivel național pentru acțiunea
eTwinning, a centrelor naționale Europass 
și a birourilor naționale de informare din 
țările din vecinătate este esențială pentru 
atingerea obiectivelor programului, în 
special furnizând Comisiei informații 
regulate și actualizate referitoare la 
diversele domenii ale activității lor și prin 
intermediul difuzării rezultatelor 
programului în Uniune și în țările și 
teritoriile de peste mări care îi sunt 
asociate, precum și în țările terțe 
participante.

Or. fr

Justificare

Actuala decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele de formare 
și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, faptul că TTPM sunt 
eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar 
să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus pentru toți”.
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Amendamentul 283
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale în domeniul 
educației, formării, tineretului și sportului, 
în special cu Consiliul Europei, trebuie să 
fie consolidată.

(18) Cooperarea între program și 
organizațiile internaționale în domeniul 
educației, formării, tineretului și sportului, 
în special cu Consiliul Europei, trebuie să 
fie consolidată, la fel ca și cooperarea în 
cadrul programelor internaționale cu 
țările din cadrul politicii europene de 
vecinătate.

Or. pl

Amendamentul 284
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile 
care au o structură de guvernanță 
europeană, să acopere întregul spectru al 
domeniilor politice care reprezintă interes 
pentru Uniune, sunt organizații nonprofit 
și oferă diplome academice recunoscute.

(19) Pentru a contribui la dezvoltarea
excelenței în studiile de integrare 
europeană la nivel mondial și pentru a 
răspunde nevoii din ce în ce mai 
pronunțate de cunoaștere a procesului de 
integrare europeană și a evoluției sale, 
precum și de dialog pe această temă, este 
importantă promovarea, în acest 
domeniu, a excelenței în predare, 
cercetare și reflecție în acest domeniu, 
sprijinind instituțiile de învățământ 
superior care se specializează în studiul 
procesului de integrare europeană, 
precum și organizațiile europene în 
domeniul educației și formării și Acțiunea 
Jean Monnet.
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Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru a armoniza termenii în întregul text și pentru a fi în 
concordanță cu definițiile: de aceea, este important să se utilizeze termenul „organizații” în 
loc de „asociații”.

Amendamentul 285
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile care 
au o structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 
Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute.

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile care 
au o structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 
Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute, precum și 
organizații și organisme internaționale 
ale căror activități au legătură cu 
domeniile de interes ale UE, promovând și 
sprijinind mobilitatea și cooperarea la 
nivel european, precum Institutul 
Universitar European și Organizația de 
drept public european.

Or. el

Amendamentul 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
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integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile care 
au o structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 
Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute.

integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine, inclusiv prin 
fonduri operaționale, instituțiile care au o 
structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 
Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute.

Or. fr

Amendamentul 287
Emil Stoyanov

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19a) Programul ar trebui să aibă ca scop 
diminuarea diferențelor de plată existente 
pentru participanții din diferite state 
membre, dat fiind faptul că pun în 
aplicare proiecte în baza programului. 

Or. en

Amendamentul 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comunicarea Comisiei privind 
„Dezvoltarea dimensiunii europene a 
sportului” din 18 ianuarie 2011 stabilește 
ideile Comisiei pentru o acțiune la nivelul 
Uniunii în domeniul sportului, după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona și propune o listă de acțiuni 
concrete pentru Comisie și statele membre 
în trei mari capitole: rolul sportului în 

(20) Comunicarea Comisiei privind 
„Dezvoltarea dimensiunii europene a 
sportului” din 18 ianuarie 2011 stabilește 
ideile Comisiei pentru o acțiune la nivelul 
Uniunii în domeniul sportului, după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona și propune o listă de acțiuni 
concrete pentru Comisie și statele membre 
în scopul de a consolida identitatea 



PE496.579v01-00 34/155 AM\914151RO.doc

RO

societate, dimensiunea economică a 
sportului și organizarea sportului.

europeană a sportului în trei mari 
capitole: rolul sportului în societate, 
dimensiunea economică a sportului și 
organizarea sportului.

Or. es

Amendamentul 289
Piotr Borys

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20a) Este necesară o concentrare în 
special asupra sportului de masă și a 
voluntariatului în sport, având în vedere 
rolul esențial pe care acestea îl joacă în 
promovarea incluziunii sociale, a 
egalității de șanse și a activității fizice 
benefice pentru sănătate.

Or. en

Amendamentul 290
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Măsurile aplicate sportului ar trebui 
să țină cont de criteriile stabilite de 
Consiliul Europei în Convenția împotriva 
dopajului și Convenția europeană privind 
violența spectatorilor, precum și în 
Recomandarea CM/Rec(2011)10 a 
Comitetului Miniștrilor statelor membre 
privind promovarea integrității sportului 
și combaterea manipulării rezultatelor, în 
special a aranjării meciurilor.
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Or. fr

Amendamentul 291
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Mai buna transparență a calificărilor și 
competențelor și acceptarea extinsă a 
instrumentelor Uniunii ar trebui să 
faciliteze mobilitatea în întreaga Europă, 
în scopul învățării pe tot parcursul vieții, 
contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
educației și formării de calitate și va 
facilita mobilitatea în scopuri profesionale, 
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru tinerii 
studenți (inclusiv studenții din cadrul 
educației și formării profesionale) la 
metode, practici și tehnologii utilizate în 
alte țări va contribui la îmbunătățirea 
capacității lor de inserție profesională în 
cadrul unei economii mondiale; de 
asemenea, aceasta poate contribui la 
sporirea atractivității locurilor de muncă cu 
un profil internațional.

(21) Mai buna transparență a calificărilor și 
competențelor și acceptarea extinsă a 
instrumentelor de recunoaștere ale Uniunii 
ar trebui să contribuie la dezvoltarea 
educației, formarea și munca prestată de 
tineri și să faciliteze mobilitatea în scopuri 
de învățare pe tot parcursul vieții și
profesionale, pe întreg teritoriul Europei, 
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru toți tinerii 
studenți (inclusiv studenții, voluntarii și
studenții din cadrul educației și formării 
profesionale) la metode, practici și 
tehnologii utilizate în alte țări va 
îmbunătăți capacitatea lor de inserție 
profesională în cadrul unei economii 
mondiale; de asemenea, aceasta poate 
contribui la sporirea atractivității locurilor 
de muncă cu un profil internațional.

Or. en

Justificare

Consolidează amendamentul 7 al raportorului. Se pune accentul mai mult pe sectorul 
tinerilor și pe munca prestată de tineri.

Amendamentul 292
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Mai buna transparență a calificărilor și 
competențelor și acceptarea extinsă a 
instrumentelor Uniunii ar trebui să 
faciliteze mobilitatea în întreaga Europă, în 
scopul învățării pe tot parcursul vieții, 
contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
educației și formării de calitate și va 
facilita mobilitatea în scopuri profesionale, 
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru tinerii 
studenți (inclusiv studenții din cadrul 
educației și formării profesionale) la 
metode, practici și tehnologii utilizate în 
alte țări va contribui la îmbunătățirea 
capacității lor de inserție profesională în 
cadrul unei economii mondiale; de 
asemenea, aceasta poate contribui la 
sporirea atractivității locurilor de muncă cu 
un profil internațional.

(21) Mai buna transparență, 
comparabilitate și recunoaștere a 
calificărilor și competențelor și acceptarea 
extinsă a instrumentelor Uniunii ar trebui 
să faciliteze mobilitatea în întreaga Europă, 
în scopul învățării pe tot parcursul vieții, 
contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
educației și formării de calitate și va 
facilita mobilitatea în scopuri profesionale,
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru tinerii 
studenți (inclusiv studenții din cadrul 
educației și formării profesionale) la 
metode, practici și tehnologii utilizate în 
alte țări va contribui la îmbunătățirea 
capacității lor de inserție profesională în 
cadrul unei economii mondiale; de 
asemenea, aceasta poate contribui la 
sporirea atractivității locurilor de muncă cu 
un profil internațional.

Or. de

Amendamentul 293
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21a) Concentrarea concretă ar trebui să 
fie îndreptată pe sportul de masă, în 
special prin organizații de sporturi de 
masă gestionate de comunități, care sunt 
cel mai bine plasate pentru a înțelege 
necesitățile comunităților locale, datorită 
rolului esențial pe care acestea îl joacă în 
promovarea incluziunii sociale, a 
egalității de șanse și a activității fizice 
benefice pentru sănătate. În plus, 
resursele limitate pot fi puse la dispoziție 
pentru un dialog adecvat cu părțile 
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interesate din domeniul sportului, cu 
condiția ca aceste cheltuieli să nu aibă un 
impact asupra abilității programelor 
pentru sporturile de masă să fie finanțate 
și puse în aplicare în mod eficient.

Or. en

Amendamentul 294
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În acest scop, este recomandat să se 
extindă utilizarea cadrului unic pentru 
transparența calificărilor și competențelor 
(Europass) din cadrul Deciziei nr. 
2241/2004/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004, 
cadrul european al calificărilor (CEC) din 
cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008, sistemul european de credite pentru 
educație și formare profesională (SECEFP) 
din cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
și Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS). 

(22) În acest sens, se recomandă să se 
extindă utilizarea cadrului unic pentru 
transparența calificărilor și competențelor 
(Europass) din cadrul Deciziei nr. 
2241/2004/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004, 
cadrul european al calificărilor (CEC) din 
cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008, sistemul european de credite pentru 
educație și formare profesională (SECEFP) 
din cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
și Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS). Având în vedere 
consolidarea mobilității studenților, 
statele membre ar trebui să creeze condiții 
mai bune și un cadru unic pentru 
recunoașterea cursurilor și a perioadelor 
de studiu încheiate ca parte a 
schimburilor între studenți.

Or. pl

Amendamentul 295
Mitro Repo
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Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru a asigura o mai mare 
eficiență a comunicării către public și o 
sinergie mai amplă și mai puternică între 
activitățile de comunicare întreprinse la 
inițiativa Comisiei, resursele alocate 
acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la acoperirea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, dacă acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 296
Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniul culturii, 
cercetării, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și al 
relațiilor externe.

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniile culturii și 
mass-mediei, ocupării forței de muncă, 
sănătății, cercetării și inovării, 
întreprinderilor, justiției, consumatorilor, 
dezvoltării, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și relațiilor 
externe, precum și în conformitate cu 
strategiile macroregionale actuale ale 
Uniunii și cele care ar putea fi aprobate 
pe durata programului.
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Or. es

Amendamentul 297
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniul culturii, 
cercetării, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și al 
relațiilor externe.

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, în conformitate cu articolele 165, 
166, 167 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniile culturii, 
ocupării forței de muncă, sănătății, 
cercetării și inovării, întreprinderilor, 
justiției, consumatorilor, dezvoltării, 
mediului, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și relațiilor 
externe, precum și în conformitate cu 
Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Mării Baltice, Strategia Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării, 
precum și parteneriatul euro-
mediteraneean. 

Or. en

Amendamentul 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
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membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniul culturii, 
cercetării, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și al 
relațiilor externe.

membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniul culturii, 
mijloacelor de informare, ocupării forței 
de muncă, sănătății, cercetării și inovării, 
întreprinderilor, justiției, consumatorilor, 
dezvoltării, voluntariatului, politicii 
industriale și de coeziune, politicii de 
extindere și al relațiilor externe, precum și 
conformitatea cu strategiile 
macroregionale ale Uniunii, cum ar fi 
Strategia UE pentru Regiunea Mării 
Baltice, Strategia UE pentru Regiunea 
Dunării și Strategia UE pentru regiunile 
Mediteranei.

Or. it

Justificare

Amendamentul se modifică prin adăugarea strategiei Uniunii Europene pentru zona 
mediteraneeană.

Amendamentul 299
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Gestionarea eficace a performanței, 
inclusiv evaluarea și monitorizarea, 
presupune elaborarea unor indicatori de 
performanță specifici care pot fi măsurați 
în timp, care sunt realiști, reflectă logica 
intervenției și sunt relevanți pentru 
ierarhia adecvată a obiectivelor și 
activităților.

(25) Gestionarea eficace a performanței, 
inclusiv evaluarea și monitorizarea, 
presupune elaborarea unor indicatori de 
performanță specifici, măsurabili și 
realiști, care reflectă logica intervenției.
Rezultatele punerii în aplicare a 
programelor europene trebuie, în termeni 
generali, să constituie un răspuns pentru 
elaborarea de politici și strategii europene 
în ceea ce privește tinerii și viceversa.

Or. el
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Amendamentul 300
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26a) Toate referințele la autoritățile și 
agențiile naționale ar trebui să fie 
aplicabile și autorităților și agențiilor 
regionale. Totuși, aceasta ar trebui să fie 
valabilă doar în cazurile în care o regiune 
are puteri depline asupra politicilor în 
domeniul universităților și al educației.

Or. en

Amendamentul 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Persoanele fizice dintr-un TTPM și 
organele și instituțiile publice și/sau 
private competente ale unui TTPM pot 
participa la programele Uniunii în 
temeiul dispozițiilor prevăzute în decizia 
Consiliului cu privire la asocierea țărilor 
și teritoriilor de peste mări la Uniunea 
Europeană.

Or. fr

Justificare

Actuala decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele de formare 
și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, faptul că TTPM sunt 
eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar 
să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus pentru toți”.
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Amendamentul 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Comisia Europeană și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în 
comunicarea lor comună asupra unui nou 
răspuns la o vecinătate în schimbare, au 
subliniat, printre altele, scopul de a facilita 
și mai mult participarea țărilor din 
vecinătate la acțiunile Uniunii de 
mobilitate și dezvoltare a capacităților în 
învățământul superior și deschiderea 
viitorului program de învățământ către 
țările învecinate.

(30) Comisia Europeană și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în 
comunicarea lor comună asupra unui nou 
răspuns la o vecinătate în schimbare, au 
subliniat, printre altele, scopul de a facilita 
și mai mult participarea țărilor din 
vecinătate la acțiunile Uniunii de 
mobilitate și dezvoltare a capacităților în 
învățământul superior și deschiderea 
viitorului program de învățământ către 
țările din vecinătate. Același scop ar trebui 
să fie atins în cazul țărilor candidate sau 
al posibilelor țări candidate.

Or. en

Amendamentul 303
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Comisia Europeană și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în 
comunicarea lor comună asupra unui nou 
răspuns la o vecinătate în schimbare, au 
subliniat, printre altele, scopul de a facilita 
și mai mult participarea țărilor din 
vecinătate la acțiunile Uniunii de 
mobilitate și dezvoltare a capacităților în
învățământul superior și deschiderea 
viitorului program de învățământ către 
țările învecinate.

(30) Comisia Europeană și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în 
comunicarea lor comună asupra unui nou 
răspuns la o vecinătate în schimbare, au 
subliniat, printre altele, scopul de a facilita 
și mai mult participarea țărilor din 
vecinătate la acțiunile Uniunii de 
mobilitate și dezvoltare a capacităților în 
învățământul superior.
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Or. it

Amendamentul 304
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Comisia Europeană și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în 
comunicarea lor comună asupra unui nou 
răspuns la o vecinătate în schimbare, au 
subliniat, printre altele, scopul de a facilita 
și mai mult participarea țărilor din 
vecinătate la acțiunile Uniunii de 
mobilitate și dezvoltare a capacităților în 
învățământul superior și deschiderea 
viitorului program de învățământ către 
țările învecinate.

(30) Comisia Europeană și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în 
comunicarea lor comună asupra unui nou 
răspuns la o vecinătate în schimbare, au 
subliniat, printre altele, scopul de a facilita 
și mai mult participarea țărilor din 
vecinătate la acțiunile Uniunii de 
mobilitate și dezvoltare a capacităților în 
învățământul superior și deschiderea 
viitorului program de învățământ către 
țările învecinate. În acest sens, ar trebui să 
se acorde atenție beneficiilor reciproce 
care au la bază o implicare mai mare a 
țărilor PEV în programe de mobilitate.

Or. pl

Amendamentul 305
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Interesele financiare ale Uniunii 
Europene ar trebui protejate prin măsuri 
proporționale de-a lungul ciclului de 
cheltuieli, inclusiv prevenirea, depistarea și 
investigarea neregulilor, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este 
cazul, aplicarea de sancțiuni. În timp ce 

(31) Interesele financiare ale Uniunii 
Europene ar trebui protejate prin măsuri 
proporționale de-a lungul ciclului de 
cheltuieli, inclusiv prevenirea, depistarea și 
investigarea neregulilor, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este 
cazul, aplicarea de sancțiuni. În timp ce 
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nevoile de finanțare privind asistența 
externă ale Uniunii cresc, situația 
economică și bugetară a Uniunii limitează 
resursele disponibile pentru astfel de
asistență. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
caute cea mai eficientă utilizare a 
resurselor disponibile, în special prin 
utilizarea unor instrumente financiare cu 
efect de levier.

nevoile de finanțare privind asistența 
externă ale Uniunii cresc, situația 
economică și bugetară a Uniunii limitează 
resursele disponibile pentru astfel de 
asistență. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
caute cea mai eficientă și sustenabilă
utilizare a resurselor disponibile, în special 
prin utilizarea unor instrumente financiare 
cu efect de levier.

Or. en

Amendamentul 306
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31a) Reducerea sarcinilor administrative 
și a cheltuielilor de întreținere este 
inevitabilă pentru înlăturarea obstacolelor 
în ceea ce privește participarea în cadrul 
programului a tuturor potențialilor 
beneficiari. Stabilirea de mecanisme 
pentru implicarea permanentă a 
beneficiarilor și a asociaților 
reprezentative ale acestora în punerea în 
aplicare și monitorizarea acțiunilor 
prevăzute în cadrul programului este 
fundamentală.

Or. en

Justificare

Împreună cu necesitatea de a face concordanța între prioritățile politice ale programelor, 
este important să se elimine obstacolele din calea participării. Potențialii candidați sunt 
frecvent descurajați de procedurile de aplicare, precum și de sarcinile administrative care 
survin odată cu gestionarea proiectelor UE. Este important să se specifice faptul că trebuie 
stabilite proceduri mai eficiente și mai accesibile utilizatorilor pentru a fi aplicate în cadrul 
programului.
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Amendamentul 307
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) În comunicarea sa „Un buget pentru 
Europa 2020” din 29 iunie 2011, Comisia a 
subliniat angajamentul său de a simplifica 
finanțarea din partea Uniunii. Crearea unui 
program unic privind educația, formarea, 
tineretul și sportul ar trebui să prevadă o 
simplificare semnificativă, raționalizare și 
sinergii în gestionarea programului. 
Punerea în aplicare ar trebui să fie 
simplificată în continuare prin utilizarea 
sumei forfetare, a costului unitar sau a 
finanțării forfetare, precum și prin 
reducerea cerințelor formale pentru 
beneficiari și statele membre.

(32) În comunicarea sa „Un buget pentru 
Europa 2020” din 29 iunie 2011, Comisia a 
subliniat angajamentul său de a simplifica 
finanțarea din partea Uniunii. Crearea unui 
program unic privind educația, formarea, 
tineretul și sportul ar trebui să prevadă o 
simplificare semnificativă, raționalizare și 
sinergii în gestionarea programului. 
Punerea în aplicare ar trebui să fie 
simplificată în continuare prin utilizarea 
sumei forfetare, a costului unitar sau a 
finanțării forfetare, precum și prin 
reducerea cerințelor formale și birocratice
pentru beneficiari și statele membre.

Or. el

Amendamentul 308
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Pentru a asigura o reacție rapidă la 
necesitățile modificate pe întreaga durată a 
programului, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
în ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
criteriile de performanță și privind acțiunile 
gestionate de agențiile naționale. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți. Comisia, atunci când 

(33) Pentru a asigura o reacție rapidă la 
necesitățile modificate pe întreaga durată a 
programului, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
în ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
criteriile de performanță și privind acțiunile 
gestionate de agențiile naționale. Este 
deosebit de importantă realizarea unor 
consultări adecvate de către Comisie în 
cursul activităților sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți și de părți 
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pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

interesate. Comisia, atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a unui program eficient și accesibil utilizatorilor, care poate să 
mărească impactul la nivel de societate, poate fi realizată doar cu informațiile și consultanța 
beneficiarilor, ca aspect al unei bune guvernanțe.

Amendamentul 309
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35a) Programul acoperă trei domenii 
diferite, iar comitetul instituit în temeiul 
articolului 30 din prezentul regulament va 
fi responsabil, atât de chestiunile 
orizontale, cât și de cele sectoriale. Statele 
membre trebuie să se asigure că trimit 
reprezentanții potriviți, în funcție de 
subiectele de pe ordinea de zi, iar 
președintele comitetului trebuie să se 
asigure că ordinile de zi ale reuniunilor 
indică în mod clar sectorul sau sectoarele 
implicate și subiectele pentru fiecare 
sector care urmează să fie discutate în 
cadrul fiecărei reuniuni. Pentru a spori 
participarea și transparența, partenerii 
sociali și părțile interesate europene active 
în domeniul învățământului, tineretului și 
sportului ar trebui să fie consultați. Aceste 
organizații sunt, de asemenea, invitate să 
participe la reuniuni ca observatori în 
conformitate cu temele dezbaterii.

Or. en
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Amendamentul 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Programul acoperă trei domenii 
diferite, iar comitetul instituit în temeiul 
articolului 30 din prezentul regulament va 
fi responsabil atât de chestiunile 
orizontale, cât și de cele sectoriale. Statele 
membre ar trebui să se asigure că trimit 
reprezentanții potriviți, în funcție de 
subiectele de pe ordinea de zi, iar 
președintele comitetului ar trebui să se 
asigure că ordinile de zi ale reuniunilor 
indică în mod clar sectorul sau sectoarele 
implicate și subiectele pentru fiecare 
sector care urmează să fie discutate în 
cadrul fiecărei reuniuni. După caz, 
partenerii sociali (inclusiv asociațiile de 
părinți ai elevilor, reprezentanții 
studenților, profesori și personal care nu 
predă) și reprezentanții societății civile ar 
trebui invitați să participe la reuniuni în 
calitate de membri consultanți.

Or. fr

Amendamentul 311
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3a) Programul acoperă tineretul, în 
special în contextul unui învățământ non-
formal și al unei învățări informale, al 
unei cetățenii active, al incluziunii sociale 
și al voluntariatului.
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Or. en

Amendamentul 312
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acesta include o dimensiune 
internațională în conformitate cu articolul 
21 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și va sprijini, de asemenea, activități în 
domeniul sportului.

(4) Programul include o dimensiune 
internațională în conformitate cu articolul 
21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, care vizează să susțină 
acțiunea externă a Uniunii, inclusiv 
transmiterea la nivel mondial a valorilor 
europene și obiectivele sale de dezvoltare, 
prin intermediul cooperării dintre Uniune 
și țările terțe.

Or. de

Amendamentul 313
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Acesta include o dimensiune 
internațională în conformitate cu articolul 
21 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și va sprijini, de asemenea, activități în 
domeniul sportului.

(4) Acesta include o dimensiune 
internațională în conformitate cu articolul 
21 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și va sprijini, de asemenea, activități în 
domeniul sportului de masă.

Or. en

Amendamentul 314
Malika Benarab-Attou



AM\914151RO.doc 49/155 PE496.579v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „învățare pe tot parcursul vieții”:
înseamnă toate tipurile de învățământ 
general, educație și formare profesională, 
învățământ non-formal și învățare 
informală întreprinse pe toată durata vieții, 
având ca rezultat o îmbunătățire a 
cunoștințelor, calificărilor și competențelor 
dintr-o perspectivă personală, civică, 
socială și/sau legată de ocuparea forței de 
muncă, inclusiv furnizarea de servicii de 
consiliere și de orientare;

1. „învățare pe tot parcursul vieții” 
înseamnă toate tipurile de învățământ 
general, educație și formare profesională, 
învățământ non-formal și învățare 
informală întreprinse pe toată durata vieții, 
având ca rezultat o îmbunătățire a 
cunoștințelor, calificărilor și competențelor 
sau a participării la societate dintr-o 
perspectivă personală, civică, culturală,
socială și/sau legată de ocuparea forței de 
muncă, inclusiv furnizarea de servicii de 
consiliere și de orientare;

Or. fr

Amendamentul 315
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. „învățare pe tot parcursul vieții” 
înseamnă toate tipurile de învățământ 
general, educație și formare profesională, 
învățământ non-formal și învățare 
informală întreprinse pe toată durata vieții, 
având ca rezultat o îmbunătățire a 
cunoștințelor, calificărilor și competențelor 
dintr-o perspectivă personală, civică, 
socială și/sau legată de ocuparea forței de 
muncă, inclusiv furnizarea de servicii de 
consiliere și de orientare;

1. „învățare pe tot parcursul vieții” 
înseamnă toate tipurile de învățământ 
general, educație și formare profesională, 
învățământ superior, dezvoltare 
profesională permanentă, învățământ non-
formal și învățare informală întreprinse pe 
toată durata vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a cunoștințelor, calificărilor și 
competențelor dintr-o perspectivă 
personală, civică, socială și/sau legată de 
ocuparea forței de muncă, inclusiv 
furnizarea de servicii de consiliere și de 
orientare;

Or. en
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Amendamentul 316
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. „învățare pe tot parcursul vieții” 
înseamnă toate tipurile de învățământ 
general, educație și formare profesională, 
învățământ non-formal și învățare 
informală întreprinse pe toată durata vieții, 
având ca rezultat o îmbunătățire a 
cunoștințelor, calificărilor și competențelor 
dintr-o perspectivă personală, civică, 
socială și/sau legată de ocuparea forței de 
muncă, inclusiv furnizarea de servicii de 
consiliere și de orientare;

1. „învățare pe tot parcursul vieții” 
înseamnă toate tipurile de învățământ 
general, educație și formare profesională,
învățământ superior, dezvoltare 
profesională permanentă, învățământ non-
formal și învățare informală întreprinse pe 
toată durata vieții, având ca rezultat o 
îmbunătățire a cunoștințelor, calificărilor și 
competențelor dintr-o perspectivă 
personală, civică, socială și/sau legată de 
ocuparea forței de muncă, inclusiv 
furnizarea de servicii de consiliere și de 
orientare;

Or. en

Amendamentul 317
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „cadru non-formal” înseamnă un 
context de învățare care este adesea 
planificat și organizat, dar care nu face 
parte din sistemul formal de educație și 
formare;

2. „educație non-formală” înseamnă un 
proces care oferă oamenilor posibilitatea 
de a-și dezvolta valorile, aptitudinile și 
competențele, altele decât cele dezvoltate 
în cadrul învățării formale;

Or. fr

Amendamentul 318
Katarína Neveďalová
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „cadru non-formal” înseamnă un 
context de învățare care este adesea 
planificat și organizat, dar care nu face 
parte din sistemul formal de educație și 
formare.

2. „educație non-formală” înseamnă un 
proces organizat care oferă oamenilor 
posibilitatea de a-și dezvolta valorile,
competențele și aptitudinile, altele decât 
cele dezvoltate în cadrul învățământului 
formal. Aceste competențe includ o gamă 
largă de capacități, cum ar fi aptitudini 
interpersonale, de echipă, de gestionare 
organizațională și a conflictelor, de 
conștientizare a dimensiunii 
interculturale, de conducere, de 
planificare, de organizare, de coordonare 
și aptitudini practice de rezolvare a 
problemelor, de muncă în echipă, de 
încredere în sine, de disciplină și de 
responsabilitate;

Or. en

Justificare

Regulamentul utilizează termenul de „cadru non-formal” când, de fapt, ar trebui să facă 
referire la sectorul „învățământului non-formal”. În plus, învățământul non-formal trebuie 
definit în mod corespunzător în regulament.

Amendamentul 319
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2a. „învățare informală” înseamnă 
învățare care se desfășoară în afara 
pedagogiei planificate sau împreună cu 
învățământul organizat și structurat. Nu 
dispune de un plan de învățământ, însă 
poate fi consolidat prin spațiile de 
învățare și experiență, pentru a sprijini 
încrederea în sine, disciplina și 
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responsabilitatea;

Or. en

Justificare

În conformitate cu OCDE, învățământul informal este definit ca proces de învățare care nu 
este niciodată organizat, nu are niciun obiectiv în termeni de rezultate de învățare și nu este 
niciodată intenționat din punct de vedere al elevului. Se face referire adesea la învățământ 
prin intermediul experienței sau doar ca experiență. Ideea este că prin simpla sa existență
expune în mod constant individul la situații de învățare, la muncă, acasă sau în timpul liber, 
de pildă.

Amendamentul 320
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2b. „dialog structurat” înseamnă 
asigurarea unei contribuții eficiente și la 
timp a tinerilor și a altor actori relevanți 
în domeniul tineretului spre formularea 
de politici relevante pentru viața tinerilor;

Or. en

Justificare

Dialogul structural cu tinerii este un proces-cheie în politica UE în domeniul tinerilor. 
Deoarece acest program vizează sprijinirea participării tinerilor și a reformei politicii, 
procesul dialogului structural ar trebui să fie definit în propunere. Definiția datează din 24 
aprilie 2008 EAC/D1/JK/D(2008): noul concept al dialogului structurat european cu tinerii.

Amendamentul 321
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. „mobilitate în scop educațional” 3. „mobilitate în scop educațional” 
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înseamnă acțiunea de deplasare fizică în 
altă țară decât țara de reședință, în vederea 
efectuării de studii, formare sau alt tip de 
învățare, inclusiv stagii și învățare non-
formală, predare sau participare la o 
activitate transnațională de dezvoltare 
profesională. Aceasta poate include 
formare pregătitoare în limba țării gazdă. 
Mobilitatea în scop educațional acoperă, de 
asemenea, schimburile de tineri și 
activitățile de dezvoltare profesională 
transnațională care implică animatori 
pentru tineret;

înseamnă acțiunea de deplasare fizică în 
altă țară decât țara de reședință, în vederea 
efectuării de studii, formare sau alt tip de 
activități de învățare, inclusiv ucenicii, 
stagii și învățare non-formală de calitate, 
activități de asistență, predare sau 
participare la o activitate de dezvoltare 
profesională. Aceasta poate include o 
formare pregătitoare în limba țării gazdă, 
precum și activități ulterioare. Mobilitatea 
în scop educațional acoperă, de asemenea, 
schimburile de tineri, voluntariatul, 
învățământul non-formal, învățarea 
informală și activitățile de dezvoltare 
profesională care implică animatori pentru 
tineret; 

Or. en

Amendamentul 322
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „mobilitate în scop educațional” 
înseamnă acțiunea de deplasare fizică în 
altă țară decât țara de reședință, în vederea 
efectuării de studii, formare sau alt tip de 
învățare, inclusiv stagii și învățare non-
formală, predare sau participare la o 
activitate transnațională de dezvoltare 
profesională. Aceasta poate include 
formare pregătitoare în limba țării gazdă. 
Mobilitatea în scop educațional acoperă, de 
asemenea, schimburile de tineri și 
activitățile de dezvoltare profesională 
transnațională care implică animatori 
pentru tineret;

3. „mobilitate în scop educațional” 
înseamnă acțiunea de deplasare fizică în 
altă țară decât țara de reședință, în vederea 
efectuării de studii, formare sau alt tip de 
învățare, inclusiv stagii, contracte de 
ucenicie, voluntariat sau învățare non-
formală, predare sau participare la o 
activitate transnațională de dezvoltare 
profesională. Aceasta poate include 
formare pregătitoare în limba țării gazdă, 
precum și activități ulterioare. Mobilitatea 
în scop educațional acoperă, de asemenea, 
activități ale tinerilor, voluntariatul,
învățarea non-formală și informală, 
precum și activitățile de dezvoltare 
profesională care implică animatori pentru 
tineret;

Or. fr
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Amendamentul 323
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. „cooperare pentru inovare și bune 
practici” înseamnă proiecte de cooperare 
transnațională care implică organizații 
active în domeniul educației, formării 
și/sau al tineretului și pot include alte 
organizații;

4. „cooperare pentru inovare și bune 
practici” înseamnă proiecte de cooperare 
transnațională și internațională care 
implică organizații active în domeniul 
educației, formării, sportului și/sau al 
tineretului și care pot include alte 
organizații autohtone sau profesionale;

Or. en

Amendamentul 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „cooperare pentru inovare și bune 
practici”: „cooperare pentru inovare și 
bune practici” înseamnă proiecte de 
cooperare transnațională care implică 
organizații active în domeniul educației, 
formării și/sau al tineretului și pot include 
alte organizații;

4. „cooperare pentru inovare și bune 
practici”: „cooperare pentru inovare și 
bune practici” înseamnă proiecte de 
cooperare transnațională care implică 
organizații active în domeniul educației, 
formării, tineretului și sportului pot 
include alte organizații;

Or. es

Amendamentul 325
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. „cooperare pentru inovare și bune 
practici” înseamnă proiecte de cooperare 
transnațională care implică organizații 
active în domeniul educației, formării 
și/sau al tineretului și pot include alte 
organizații;

4. „cooperare pentru inovare și bune 
practici” înseamnă proiecte de cooperare 
transnațională care implică organizații 
publice și private active în domeniul 
educației, formării și/sau al tineretului și 
pot include alte organizații responsabile cu 
sau implicate în educație și formare;

Or. en

Justificare

Autoritățile publice și, în special, administrațiile locale, proiectează și coordonează planuri 
extensive de dezvoltare locală care stabilesc prioritățile de acțiune în multe domenii ale 
politicii, inclusiv în domeniul educației și formării. În special, aduc împreună școli, 
universități, centre de cercetare și întreprinderi.

Amendamentul 326
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare;

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre și 
între statele membre și alte țări și actori 
care participă la programe, în special 
metodele deschise de coordonare;

Or. pl

Amendamentul 327
Katarína Neveďalová
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare;

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare, precum și sprijinirea dezvoltării 
politicii europene în domeniul tineretului,
prin intermediul procesului de cooperare 
politică între statele membre, în special 
metoda deschisă de coordonare, inclusiv 
dialogul structurat cu tinerii;

Or. en

Amendamentul 328
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare;

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare, precum și sprijinirea dezvoltării 
în continuare a unei cetățenii europene,
prin intermediul procesului de cooperare 
politică între statele membre, în special 
metoda deschisă de coordonare;

Or. de

Amendamentul 329
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare;

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
consolidare a capacităților părților 
interesate, precum și prin procesul de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare;

Or. fr

Amendamentul 330
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „mobilitate virtuală” reprezintă un set de 
activități legate de informații și 
comunicații, sprijinite de tehnologie, 
organizate la nivel instituțional, care 
realizează sau facilitează experiențe 
internaționale de colaborare într-un context 
de predare și/sau învățare;

6. „mobilitate virtuală” reprezintă un set de 
activități legate de informații și 
comunicații, sprijinite de tehnologie, 
inclusiv învățarea online, organizate la 
nivel instituțional, care realizează sau 
facilitează experiențe internaționale de 
colaborare într-un context de predare și/sau 
învățare;

Or. en

Amendamentul 331
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 
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implicate în educație, formare sau 
învățarea non-formală în rândul tinerilor. 
Aceasta poate include profesori, formatori, 
directori pentru unități de învățământ, 
animatori pentru tineret și personal care nu 
predă. Aceasta poate include profesori, 
formatori, directori pentru unități de 
învățământ, animatori pentru tineret și 
personal care nu predă;

implicate în educație, formare sau 
învățarea formală și non-formală în rândul 
tinerilor. Aceasta poate include profesori, 
formatori, directori pentru unități de 
învățământ, animatori pentru tineret și 
personal care nu predă. Aceasta poate 
include profesori, formatori, facilitatori, 
voluntari, directori pentru unități de 
învățământ, animatori pentru tineret și 
personal care nu predă;

Or. fr

Amendamentul 332
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 
implicate în educație, formare sau 
învățarea non-formală în rândul tinerilor. 
Aceasta poate include profesori, formatori, 
directori pentru unități de învățământ, 
animatori pentru tineret și personal care nu 
predă;

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 
implicate în educație, formare sau 
învățarea non-formală în rândul tinerilor. 
Aceasta poate include profesori, formatori, 
directori pentru unități de învățământ, 
animatori pentru tineret și personal care nu 
predă;

Or. en

Amendamentul 333
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7a. „muncă prestată de tineri” înseamnă 
acțiuni, activități, procese și proiecte 
realizate de și pentru tineri cu scopul de a 
asigura un spațiu pentru dezvoltarea lor 
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personală și pentru necesitățile lor. În 
plus, vizează îmbunătățirea statutului 
social, politic și economic al tinerilor, în 
scopul de a consolida capacitățile și 
rețelele lor sociale, precum și de a spori 
nivelul reprezentării și participării lor 
active sau de a consolida capacitatea lor 
de realizare a unor astfel de acțiuni;

Or. en

Justificare

Propunerea omite o definiție a muncii prestate de tineri, chiar dacă este menționată de câteva 
ori. Definiția este preluată din cele utilizate în cadrul cooperării europene în domeniul 
tineretului.

Amendamentul 334
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. „animator pentru tineret” înseamnă un 
profesionist sau un voluntar implicat în 
învățarea non-formală;

8. „animator pentru tineret” înseamnă o 
persoană care lucrează cu tinerii pentru 
a-i implica în învățământul non-formal.
Animatorul pentru tineret poate face 
referire la un personal remunerat sau un 
lider voluntar de tineret;

Or. en

Amendamentul 335
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „animator pentru tineret” înseamnă un 
profesionist sau un voluntar implicat în 

8. „animator pentru tineret” înseamnă o 
persoană implicată în învățarea non-
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învățarea non-formală; formală, formală sau informală;

Or. fr

Amendamentul 336
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul) 
efectuată de către un tânăr, fie individual, 
fie în grup, caracterizată printr-o abordare 
de învățare non-formală;

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul, 
sportul) efectuată de către un tânăr, fie 
individual, fie în grup, caracterizată printr-
o abordare de învățare non-formală;

Or. en

Amendamentul 337
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul) 
efectuată de către un tânăr, fie individual, 
fie în grup, caracterizată printr-o abordare 
de învățare non-formală;

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul) 
efectuată de către un tânăr, fie individual, 
fie în grup, caracterizată printr-o abordare 
de învățare non-formală și care poate fi 
aplicată în cadrul „pașaportului european 
al competențelor”;

Or. it

Justificare

Prin intermediul acestui amendament, doresc să subliniez că „activitatea prestată de tineri” 
ar putea fi recunoscută în cadrul pașaportului european al competențelor.
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Amendamentul 338
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul) 
efectuată de către un tânăr, fie individual, 
fie în grup, caracterizată printr-o abordare 
de învățare non-formală;

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul sau 
formarea tinerilor) efectuată de către un 
tânăr, fie individual, fie în grup, în special 
prin intermediul organizațiilor de tineret,
caracterizată printr-o abordare de formare 
non-formală;

Or. en

Amendamentul 339
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

17a. „voluntariat” înseamnă toate tipurile 
de activități formale, neformale, 
informale și la cele legate de instruirea și 
formarea profesională, exercitate de 
bunăvoie, la libera alegere și dând urmare 
motivației personale, fără a urmări un 
câștig financiar sau un scop lucrativ și 
care sunt benefice voluntarilor, 
persoanelor care beneficiază de serviciile 
acestora, comunităților și societății în 
ansamblul ei; activitatea este 
neremunerată, dar poate include 
rambursarea cheltuielilor care au 
legătură directă cu activitatea voluntară; 
este pentru o cauză non-profit și este 
realizată în principal în cadrul unei 
organizații neguvernamentale (ONG) și, 
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prin urmare, nu poate fi motivată de un 
câștig material sau financiar; 
voluntariatul nu ar trebui să fie utilizat ca 
substitut sau să înlocuiască o muncă 
plătită;

Or. en

Justificare

Definiția este aceeași cu cea utilizată pentru raportul privind recunoașterea și promovarea 
activităților transfrontaliere de voluntariat în EU (A7-0166/2012).

Amendamentul 340
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

18. „parteneriat” înseamnă un acord între 
un grup de instituții sau organizații din 
diferite state membre pentru a desfășura 
activități europene comune în domeniul 
educației, formării și tineretului sau de 
instituire a unei rețele formale sau 
informale într-un domeniu relevant. În ceea 
ce privește sportul, aceasta înseamnă un 
acord cu unul sau mai mulți terți, cum ar fi 
organizațiile sportive profesionale sau 
sponsorii din diferite state membre, în 
scopul de a atrage surse de sprijin 
suplimentare pentru obținerea rezultatelor 
dorite ale programului.

18. „parteneriat” înseamnă un acord între 
un grup de instituții sau organizații din 
diferite state membre pentru a desfășura 
activități europene comune în domeniul 
educației, formării și tineretului sau de 
instituire a unei rețele formale sau 
informale într-un domeniu relevant. În ceea 
ce privește sportul, aceasta înseamnă un 
acord cu unul sau mai mulți terți, cum ar fi 
organizațiile sportive profesionale sau 
sponsorii care pot sau nu să existe în
diferite state membre, în scopul de a atrage 
surse de sprijin suplimentare pentru 
obținerea rezultatelor dorite ale 
programului.

Or. en

Amendamentul 341
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 18 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

18a. „organizație europeană” înseamnă o 
organizație neguvernamentală 
democratică și bazată pe calitatea de 
membru, care își desfășoară activitatea în 
domeniul învățământului formal și non-
formal, al muncii prestate de tineri și/sau 
al participării tineretului la nivel 
european și al sportului. Organizațiile 
europene coordonează și diseminează 
consolidarea capacității și dezvoltarea de 
bune practici în domeniul educației și 
formării și/sau în domeniul tineretului, 
conferind în mod direct valoare adăugată 
europeană activităților naționale și locale;

Or. en

Amendamentul 342
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

18b. „organizație de tineret” înseamnă o 
organizație de tineret care este o 
organizație neguvernamentală condusă de 
tineri, democratică, bazată pe voluntariat 
și pe calitatea de membru, care își 
desfășoară activitatea în domeniul 
învățământului non-formal, al muncii 
prestate de tineri și al participării 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 343
Nadja Hirsch
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „instrumente de transparență ale UE” 
înseamnă instrumente care ajută părțile 
interesate să înțeleagă, să aprecieze și, dacă 
este cazul, să recunoască rezultatele 
învățării și calificările în întreaga Uniune;

26. „instrumente de transparență ale UE” 
înseamnă instrumente care ajută părțile 
interesate să înțeleagă, să aprecieze, să 
compare și, dacă este cazul, să recunoască 
rezultatele învățării și calificările în 
întreaga Uniune;

Or. de

Amendamentul 344
Petra Kammerevert

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

27. „țări din vecinătate” înseamnă țările și 
teritoriile enumerate în anexa la 
Regulamentul XX/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din X YY 2012 
de instituire a unui instrument european de 
vecinătate: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, 
Liban, Libia, Moldova, Maroc, teritoriile 
palestiniene ocupate, Siria, Tunisia și 
Ucraina. În plus, la fel ca în cazul 
activităților sprijinite în domeniul 
tineretului, Rusia este, de asemenea, 
considerată o țară din vecinătate;

27. „țări din vecinătate” înseamnă țările și 
teritoriile enumerate în anexa la 
Regulamentul XX/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din X YY 2012 
de instituire a unui instrument european de 
vecinătate: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, 
Liban, Libia, Moldova, Maroc, teritoriile 
palestiniene ocupate, Siria, Tunisia și 
Ucraina. În plus, la fel ca în cazul 
activităților sprijinite în domeniul 
tineretului și făcând referire la Strategia 
UE pentru Regiunea Mării Baltice, Rusia 
este, de asemenea, considerată o țară din 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 345
Malika Benarab-Attou
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „sport de masă” înseamnă toate 
activitățile sportive dezvoltate, promovate 
și/sau organizate pentru cel mai mare 
număr posibil de beneficiari;

Or. fr

Amendamentul 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „sport de masă” înseamnă toate 
activitățile sportive dezvoltate, promovate 
și/sau organizate pentru cel mai mare 
număr posibil de beneficiari;

Or. fr

Amendamentul 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „sport de masă” înseamnă toate 
activitățile sportive dezvoltate, promovate 
și/sau organizate pentru cel mai mare 
număr posibil de beneficiari;

Or. fr
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Amendamentul 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28b. „sport de masă” înseamnă toate 
activitățile sportive dezvoltate, inclusiv 
activitățile voluntare, promovate și/sau 
organizate pentru cel mai mare număr 
posibil de beneficiari;

Or. fr

Amendamentul 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

28b. „asociație europeană care urmărește 
integrarea europeană, educația și 
formarea profesională”: înseamnă o 
asociație neguvernamentală care 
desfășoară activități voluntare în 
domeniul educației și al formării 
profesionale la nivel european.

Or. fr

Amendamentul 350
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Programul sprijină numai acele acțiuni 
și activități care prezintă o valoare 

(1) Programul sprijină numai acele acțiuni 
care prezintă o valoare adăugată europeană 
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adăugată europeană potențială și care 
contribuie la realizarea obiectivului 
general, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

potențială și care contribuie la realizarea 
obiectivului general, astfel cum se 
menționează la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 351
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul sprijină numai acele acțiuni 
și activități care prezintă o valoare 
adăugată europeană potențială și care 
contribuie la realizarea obiectivului 
general, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

(1) Programul sprijină numai acele acțiuni 
și activități care prezintă o valoare 
adăugată europeană potențială și care 
contribuie la realizarea obiectivului 
general, astfel cum se menționează la 
articolul 4, precum și la punerea în 
valoare și la dezvoltarea spațiului 
învățământului partajat între europeni. 

Or. fr

Amendamentul 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Valoarea adăugată europeană a 
acțiunilor și activitățile programului se 
asigură, în special, prin:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 353
Emma McClarkin
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) Activitățile care se concentrează pe 
sportul de masă nu trebuie să aibă 
neapărat un caracter transnațional.

Or. en

Amendamentul 354
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) caracterul lor transnațional, în special 
mobilitatea transnațională și cooperarea 
vizând un impact sistemic pe termen lung;

(a) caracterul transnațional, în special cu 
privire la mobilitate și la cooperarea 
vizând un impact sustenabil;

Or. en

Justificare

Consolidează amendamentul 30 al raportorului. Proiecte la scară mică, precum proiectele 
Grundtvig sau în cadrul sectorului tineretului, nu au întotdeauna un impact sistemic și merită 
un sprijin viitor în cadrul programului.

Amendamentul 355
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul lor transnațional, în special 
mobilitatea transnațională și cooperarea
vizând un impact sistemic pe termen lung;

(a) caracterul lor transnațional, în special 
cu privire la mobilitatea și cooperarea 
transnaționale vizând garantarea unui
impact sistemic durabil;
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Or. fr

Amendamentul 356
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) caracterul lor transnațional, în special 
mobilitatea transnațională și cooperarea 
vizând un impact sistemic pe termen lung;

(a) caracterul transnațional, în special cu 
privire la mobilitate și la cooperarea 
vizând un impact sustenabil individual și 
organizațional; 

Or. en

Justificare

O concentrare prea mare pe nivelul sistemic poate avea un efect advers și împiedică o 
participare mai largă. Într-adevăr, organizațiile și proiectele mai mici nu pot avea un impact 
sistemic, însă au impacturi calitative mai mari la nivel individual, organizațional și societal. 
În plus, modificarea prevede clar că evaluarea impactului sistemic ar trebui să fie evaluată 
conform acțiunilor generale prevăzute de program și nu pe baza activităților unice acordate.

Amendamentul 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul lor transnațional, în special 
mobilitatea transnațională și cooperarea
vizând un impact sistemic pe termen lung;

(a) caracterul lor transnațional, în special 
mobilitatea și cooperarea transnaționale
vizând un impact individual, structural și
sistemic durabil;

Or. fr

Amendamentul 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul lor transnațional, în special 
mobilitatea transnațională și cooperarea
vizând un impact sistemic pe termen lung;

(a) caracterul transfrontalier și
transnațional, în special mobilitatea și 
cooperarea vizând realizarea unui impact 
sistemic durabil;

Or. fr

Amendamentul 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) complementaritatea și sinergia lor cu 
alte programe și politici naționale și 
internaționale și cu alte programe și 
politici ale Uniunii, care permit economii 
de scară și masă critică;

(b) complementaritatea și sinergia cu alte 
programe și politici la nivel local, 
național, internațional și la nivelul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 360
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) complementaritatea și sinergia lor cu 
alte programe și politici naționale și 
internaționale și cu alte programe și politici 
ale Uniunii, care permit economii de scară 
și masă critică;

(b) complementaritatea și sinergia lor cu 
alte programe și politici naționale și 
internaționale și cu alte programe și politici 
ale Uniunii în ceea ce privește cooperarea 
dintre tineri, profesioniști și organizațiile 
mai multor țări, care promovează apariția 
unui spațiu al învățământului partajat 
între europeni și care permite 



AM\914151RO.doc 71/155 PE496.579v01-00

RO

structurarea sectoarelor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) complementaritatea și sinergia lor cu 
alte programe și politici naționale și 
internaționale și cu alte programe și politici 
ale Uniunii, care permit economii de scară 
și masă critică;

(b) complementaritatea și sinergia lor cu 
alte programe și politici locale, naționale și 
internaționale și cu alte programe și politici 
ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 362
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) complementaritatea și sinergia lor cu 
alte programe și politici naționale și 
internaționale și cu alte programe și 
politici ale Uniunii, care permit economii 
de scară și masă critică;

(b) complementaritatea și sinergia cu alte 
programe și politici la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii cu 
scopul de a stimula crearea unui spațiu 
comun al UE în domeniul educației, 
formării, tineretului și sportului;

Or. en

Amendamentul 363
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuția acestora la utilizarea 
efectivă a instrumentelor Uniunii pentru 
recunoașterea calificărilor și transparență.

(c) contribuția acestora la utilizarea 
efectivă a instrumentelor Uniunii pentru 
comparabilitatea și recunoașterea 
calificărilor și transparență.

Or. de

Amendamentul 364
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) contribuția acestora la utilizarea 
efectivă a instrumentelor Uniunii pentru 
recunoașterea calificărilor și transparență.

(c) contribuția acestora la utilizarea 
efectivă și coordonată a instrumentelor 
Uniunii pentru recunoașterea calificărilor și 
transparență.

Or. en

Amendamentul 365
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) contribuția lor directă și indirectă la 
promovarea valorilor comune europene și 
la dezvoltarea în continuare a cetățeniei 
europene.

Or. de

Amendamentul 366
Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) O atenție deosebită ar trebui acordată 
sporturilor de masă și proiectelor locale 
închise pentru cetățenii cu valoare 
adăugată europeană.

Or. en

Justificare

Consolidează amendamentul 32 al raportorului. Unele proiecte nu au întotdeauna un aspect 
transnațional, ci sunt proiecte locale cu o temă europeană. Aceste proiecte au, de asemenea, 
o valoare adăugată clară și pot aduce UE mai aproape de cetățeni.

Amendamentul 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Programul are drept scop să contribuie 
la realizarea obiectivelor strategiei 
Europa 2020 și ale cadrului strategic 
pentru educație și formare profesională în 
2020 (ET2020), inclusiv criteriile de 
referință corespunzătoare stabilite în 
acele instrumente, la cadrul reînnoit 
pentru cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la dezvoltarea 
durabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului superior și la dezvoltarea 
dimensiunii europene în domeniul 
sportului.

(1) Programul contribuie la:

Or. en
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Amendamentul 368
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Programul are drept scop să contribuie
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la cadrul reînnoit pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la dezvoltarea 
durabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului superior și la dezvoltarea 
dimensiunii europene în domeniul
sportului.

(1) Programul are drept scop contribuirea
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la Agenda de modernizare 
„Sprijinirea dezvoltării și a ocupării forței 
de muncă (COM(2011)567 final, la cadrul 
reînnoit pentru cooperarea europeană în 
domeniul tineretului (2010-2018), la 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în 
domeniul învățământului superior și la
dezvoltarea sportului de masă.

Or. en

Amendamentul 369
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Programul are drept scop să contribuie 
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la cadrul reînnoit pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la dezvoltarea 
durabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului superior și la dezvoltarea 
dimensiunii europene în domeniul 
sportului.

(1) Programul are drept scop să contribuie 
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la cadrul reînnoit pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la dezvoltarea 
durabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului și la dezvoltarea 
dimensiunii europene în domeniul 
sportului.
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Or. en

Amendamentul 370
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Programul are drept scop să contribuie 
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la cadrul reînnoit pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la dezvoltarea 
durabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului superior și la dezvoltarea 
dimensiunii europene în domeniul 
sportului.

(1) Programul are drept scop să contribuie 
la realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 și ale cadrului strategic pentru 
educație și formare profesională în 2020 
(ET2020), inclusiv criteriile de referință 
corespunzătoare stabilite în acele 
instrumente, la cadrul reînnoit pentru 
cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018), la dezvoltarea 
durabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului și la dezvoltarea 
dimensiunii europene în domeniul 
sportului.

Or. en

Amendamentul 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) realizarea obiectivelor strategiei 
Europa 2020, în special a obiectivului 
educațional prioritar de reducere a 
abandonului școlar timpuriu sub 10 % și 
de creștere a numărului persoanelor de 
30-34 ani care au absolvit învățământul 
terțiar sau unul echivalent la cel puțin 
40 %;

Or. en
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Amendamentul 372
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) realizarea obiectivelor strategiei 
Europa 2020, în special a obiectivului 
educațional prioritar de reducere a 
abandonului școlar timpuriu și de creștere 
a numărului persoanelor de 30-34 ani 
care au absolvit învățământul terțiar sau 
unul echivalent;

Or. en

Amendamentul 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) realizarea obiectivelor strategiei 
Europa 2020 și, conform prevederilor 
strategiei „Youth on the Move”, a 
obiectivului educațional prioritar de 
reducere a abandonului școlar timpuriu și
de creștere a numărului de studenți cu 
vârste cuprinse între 30-34 de ani;

Or. it

Amendamentul 374
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) realizarea obiectivelor procesului 
reînnoit de la Copenhaga (2010-2020);

Or. en

Amendamentul 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) realizarea obiectivelor cadrului 
strategic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educației și formării („ET 
2020”);

Or. en

Amendamentul 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ab) realizarea obiectivului de dezvoltare 
sustenabilă a țărilor terțe în domeniul 
învățământului superior;

Or. en

Amendamentul 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ac (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ac) realizarea obiectivelor generale ale 
cadrului reînnoit pentru cooperarea 
europeană în domeniul tineretului (2010-
2018);

Or. en

Amendamentul 378
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ac) realizarea obiectivelor generale ale 
cadrului reînnoit pentru cooperarea 
europeană în domeniul tineretului (2010-
2018), inclusiv, în special:

Or. en

Amendamentul 379
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ac (nouă) – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) crearea unui număr mai mare de 
oportunități egale pentru toți tinerii în 
domeniul educației și formării în vederea 
facilitării introducerii pe piața forței de 
muncă;

Or. it
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Amendamentul 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ad) realizarea obiectivului de dezvoltare a 
dimensiunii europene a sportului;

Or. en

Amendamentul 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ae) promovarea valorilor europene în 
conformitate cu articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 382
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul promovează valorile 
europene, dezvoltarea unei conștiințe 
europene și participarea la viața 
democratică din Europa, precum și 
solidaritatea și angajamentul cetățenesc, 
inclusiv solidaritatea între generații.

Or. de
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Amendamentul 383
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea numărului de studenți cu 
vârste cuprinse între 30-34 de ani care sunt 
absolvenți de învățământ superior.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Corespunde formulării din considerentul (5).

Amendamentul 384
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ba) Programul acordă o atenție specială 
asigurării unui acces egal la un 
învățământ inclusiv și de calitate la toate 
nivelurile, pentru copiii și studenții care 
au probleme grave de sănătate sau 
dizabilități și pentru cei care provin dintr-
un mediu defavorizat din punct de vedere 
social, precum romii1.
__________________
1 După cum reiese din Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
„Un cadru UE pentru strategiile naționale 
de integrare a romilor până în 2020” 
(COM(2011)0173) și prin Rezoluția PE 
din 9 martie 2011 referitoare la Strategia 
UE privind incluziunea romilor (Texte 
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adoptate, P7_TA(2011)0092).

Or. en

Amendamentul 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) îmbunătățirea atractivității 
învățământului și a formării profesionale 
inițiale.

Or. fr

Amendamentul 386
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, precum și participarea tinerilor la 
viața democratică din Europa, în special 
prin creșterea posibilităților de mobilitate 
în scop educațional pentru tineri, cursanți, 
personal și animatori pentru tineret și prin 
cooperare consolidată între educația 
tineretului și domeniul pieței forței de 
muncă;

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
ceea ce privește, în special, piața forței de 
muncă și societate, precum și participarea 
tinerilor la viața democratică din Europa, în 
special prin creșterea posibilităților de 
mobilitate pentru tineri, prin cooperare 
consolidată între educația tineretului și 
domeniul pieței forței de muncă;

Or. it
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Amendamentul 387
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, precum și participarea tinerilor la 
viața democratică din Europa, în special 
prin creșterea posibilităților de mobilitate 
în scop educațional pentru tineri, cursanți, 
personal și animatori pentru tineret și prin 
cooperare consolidată între educația 
tineretului și domeniul pieței forței de 
muncă;

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, să sporească dezvoltarea 
personală și să promoveze coeziunea 
socială și incluziunea grupurilor 
vulnerabile expuse riscului de dezavantaj 
educațional, precum și participarea 
tinerilor la viața democratică din Europa, în 
special prin creșterea posibilităților de 
mobilitate în scop educațional pentru tineri, 
cursanți, personal și animatori pentru 
tineret și prin cooperare consolidată între 
educația tineretului și domeniul muncii și 
să asigure suficiente dispoziții financiare 
care să le permită actorilor implicați și 
părților interesate să dezvolte această 
cooperare.

Or. en

Justificare

Modificarea vizează plasarea „dezvoltării personale” alături de alte valori-cheie 
fundamentale pentru îndeplinirea misiunii educaționale. Este, de asemenea, important să se 
intensifice atenția asupra cursanților și nu doar a tinerilor.

Amendamentul 388
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
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ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, precum și participarea tinerilor la 
viața democratică din Europa, în special 
prin creșterea posibilităților de mobilitate 
în scop educațional pentru tineri, cursanți, 
personal și animatori pentru tineret și prin 
cooperare consolidată între educația 
tineretului și domeniul pieței forței de 
muncă;

ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, să sporească dezvoltarea 
personală și să promoveze coeziunea 
socială și incluziunea grupurilor 
vulnerabile expuse riscului de dezavantaj 
educațional, participarea cursanților pe tot 
parcursul vieții și a tinerilor la viața 
democratică din Europa, în special prin 
creșterea posibilităților de mobilitate în 
scop educațional pentru tineri, cursanți pe 
tot parcursul vieții, personal și animatori 
pentru tineret și prin cooperare consolidată 
între educația tineretului și domeniul pieței 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, precum și participarea tinerilor la 
viața democratică din Europa, în special 
prin creșterea posibilităților de mobilitate 
în scop educațional pentru tineri, cursanți, 
personal și animatori pentru tineret și prin 
cooperare consolidată între educația 
tineretului și domeniul pieței forței de 
muncă;

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor 
teoretice și practice în ceea ce privește, în 
special, relevanța acestora pentru piața 
forței de muncă și societate, precum și 
participarea tinerilor la viața democratică 
din Europa, în special prin creșterea 
posibilităților de mobilitate în scop 
educațional pentru tineri, cursanți, personal 
și animatori pentru tineret și prin cooperare 
consolidată între educația tineretului și 
domeniul pieței forței de muncă;

Or. en

Justificare

Articolul 5 alineatul (1) litera (a), chiar și în textul original care se regăsește în amendament, 
citește: „pentru a îmbunătăți nivelul competențelor și al abilităților-cheie”, acesta face 
referire la competențele transversale pentru capacitatea de inserție profesională. Această 
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formulare, oferită de traducerea din textul în limba engleză, nu va include „competențele 
practice” constituite de învățământul non-formal privind dezvoltarea unor competențe de 
relaționare, umane, etice și sociale.

Amendamentul 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, precum și participarea tinerilor la 
viața democratică din Europa, în special 
prin creșterea posibilităților de mobilitate
în scop educațional pentru tineri, cursanți, 
personal și animatori pentru tineret și prin 
cooperare consolidată între educația 
tineretului și domeniul pieței forței de 
muncă;

(a) să îmbunătățească nivelul 
competențelor-cheie și al calificărilor în 
ceea ce privește, în special, relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă și 
societate, precum și participarea tinerilor la 
viața democratică din Europa, în special 
prin creșterea posibilităților de mobilitate 
în scop educațional pentru tineri, cursanți, 
personal și animatori pentru tineret și prin 
cooperare consolidată între educația 
tineretului și domeniul pieței forței de 
muncă; în această privință, Comisia și 
statele membre ar trebui să prevadă ca și 
tinerii care provin dintr-un mediu 
defavorizat din punct de vedere social să 
beneficieze de program; 

Or. en

Amendamentul 391
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procent de participanți care și-au sporit
competențele-cheie și/sau calificările
relevante pentru capacitatea lor de 
inserție profesională;

– procent de participanți care, datorită
competențelor-cheie și calificărilor 
obținute, și-au găsit un loc de muncă în 
termen de 3 ani de la finalizarea 
parcursului de studii;
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Or. it

Justificare

Alocarea de fonduri pentru program trebuie considerată o investiție în capitalul uman. Prin 
urmare, eficacitatea concretă a acestuia este evaluată inclusiv cu privire la sporirea 
posibilității pe care o au participanții individuali de a pătrunde pe piața forței de muncă, 
pentru a permite eventuale rectificări și îmbunătățiri acolo unde programul prezintă lacune 
sau defecte. Astfel, amendamentul propune introducerea unui indicator asociat care să 
permită o evaluare efectivă a impactului programului în termeni de inserție profesională. 

Amendamentul 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- procent dintre tinerii care au trăit în 
străinătate;

Or. en

Amendamentul 393
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de
învățământ, precum și în domeniul muncii 
prestate de tineri, în special prin 
intensificarea cooperării transnaționale 
între furnizorii de educație și 
formare/organizațiile de tineret și alte părți 
interesate;

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea, incluziunea socială și accesul, 
precum și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de
educație și formare, inclusiv în domeniul 
muncii prestate de tineri, în special prin 
intensificarea cooperării transnaționale 
între furnizorii de educație și formare sau 
organizațiile de tineret și alte părți 
interesate;
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Or. en

Amendamentul 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de
învățământ, precum și în domeniul muncii 
prestate de tineri, în special prin 
intensificarea cooperării transnaționale 
între furnizorii de educație și 
formare/organizațiile de tineret și alte părți 
interesate;

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea, incluziunea socială și accesul, 
precum și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de
educație și formare, precum și în domeniul 
muncii prestate de tineri, în special prin 
intensificarea cooperării transnaționale 
între furnizorii de educație și formare sau
organizațiile de tineret și alte părți 
interesate;

Or. en

Amendamentul 395
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de 
învățământ, precum și în domeniul muncii 
prestate de tineri, în special prin 
intensificarea cooperării transnaționale 
între furnizorii de educație și 
formare/organizațiile de tineret și alte părți 
interesate;

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea, incluziunea socială, accesul și 
internaționalizarea în domeniul excelenței 
la nivelul instituțiilor de învățământ, 
precum și în domeniul muncii prestate de 
tineri, în special prin intensificarea 
cooperării transnaționale între furnizorii de 
educație și formare/organizațiile de tineret 
și alte părți interesate;

Or. en
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Amendamentul 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de 
învățământ, precum și în domeniul muncii 
prestate de tineri, în special prin 
intensificarea cooperării transnaționale 
între furnizorii de educație și 
formare/organizațiile de tineret și alte părți 
interesate;

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de 
învățământ sau de formare, precum și în 
domeniul muncii prestate de tineri, în 
special prin intensificarea cooperării 
transnaționale între furnizorii de educație și 
formare/organizațiile de tineret, furnizorii 
de formare profesională și alte părți 
interesate, precum organizațiile 
reprezentative ale salariaților, 
profesorilor, părinților elevilor și 
studenților;

Or. fr

Amendamentul 397
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de 
învățământ, precum și în domeniul muncii 
prestate de tineri, în special prin 
intensificarea cooperării transnaționale 
între furnizorii de educație și 
formare/organizațiile de tineret și alte părți 
interesate;

(b) să favorizeze îmbunătățiri calitative, 
inovarea și internaționalizarea în domeniul 
excelenței la nivelul instituțiilor de 
învățământ și de formare, precum și în 
domeniul muncii prestate de tineri, în 
special prin intensificarea cooperării 
transnaționale între furnizorii de educație și 
formare, ONG-urile, platformele de dialog 
între cetățeni sau organizațiile de tineret și 
alte părți interesate;

Or. fr
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Amendamentul 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul 
vieții, să declanșeze reformări ale 
politicilor la nivel național, să sprijine 
modernizarea sistemelor de educație și de 
formare, inclusiv învățarea non-formală 
și să sprijine cooperarea europeană în 
domeniul tineretului, în special prin 
intensificarea cooperării politice, o mai 
bună utilizare a instrumentelor de 
recunoaștere și transparență și difuzarea de 
bune practici;

(c) să promoveze recunoașterea învățării 
formale, non-formale și informale de la 
cele mai mici vârste și în perspectiva 
învățării pe tot parcursul vieții, precum și 
să sprijine cooperarea europeană în 
domeniul educației și tineretului, în special 
prin intensificarea cooperării politice, o 
mai bună utilizare a instrumentelor de 
recunoaștere și transparență și difuzarea de 
bune practici;

Or. fr

Amendamentul 399
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățământul non-formal și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

Or. en
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Amendamentul 400
Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici.

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici și 
includerea în studiile de nivel de 
bacalaureat sau echivalente, a unei 
discipline specifice privind datele 
preliminare, obiectivele și funcționarea 
Uniunii Europene și a instituțiilor sale.

Or. es

Amendamentul 401
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici, 
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inclusiv de măsuri destinate să diminueze 
sarcinile administrative;

Or. en

Amendamentul 402
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

(c) să promoveze apariția unei domeniu 
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național și local, să sprijine 
modernizarea sistemelor de educație și de 
formare, inclusiv învățarea non-formală și 
să sprijine cooperarea europeană în 
domeniul tineretului, în special prin 
intensificarea cooperării politice, o mai 
bună utilizare a instrumentelor de 
recunoaștere și transparență și difuzarea de 
bune practici;

Or. en

Amendamentul 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației și formării, în 
special prin cooperarea între instituții din 
Uniune și din țări terțe în domeniul EFP 
și al învățământului superior;
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cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 404
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe;

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației și formării, în 
special, printr-o cooperare între Uniune și 
instituțiile din țări terțe în domeniul EFP 
și în învățământul superior, prin creșterea 
atractivității instituțiilor de învățământ 
superior ale Uniunii și susținerea acțiunii 
externe a Uniunii, inclusiv obiectivele sale 
de dezvoltare, prin promovarea mobilității 
și cooperării între instituții de învățământ 
superior din UE și din țări terțe și 
consolidarea capacităților vizate în țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 405
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior și profesional, prin creșterea 
atractivității instituțiilor de învățământ 
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Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe;

superior și profesional ale Uniunii și 
susținerea acțiunii externe a Uniunii, 
inclusiv obiectivele sale de dezvoltare, prin 
promovarea mobilității și cooperării între 
instituții de învățământ superior din UE și
din țări terțe și consolidarea capacităților 
vizate în țările terțe;

Or. de

Amendamentul 406
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe;

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior și 
profesional ale Uniunii și susținerea 
acțiunii externe a Uniunii, inclusiv 
obiectivele sale de dezvoltare, prin 
promovarea mobilității și cooperării între 
instituții de învățământ superior și 
profesional din UE și din țări terțe și 
consolidarea capacităților vizate în țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 407
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
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tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe;

tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior și 
profesional ale Uniunii și susținerea 
acțiunii externe a Uniunii, inclusiv 
obiectivele sale de dezvoltare, prin 
promovarea mobilității și cooperării între 
instituții de învățământ superior și 
profesional din UE și din țări terțe și 
consolidarea capacităților vizate în țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe;

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între instituții de învățământ 
superior din UE, țări și teritorii de peste 
mări și din țări terțe, pe de altă parte, și 
consolidarea capacităților vizate în țările 
terțe;

Or. fr

Justificare

Actuala decizie de asociere peste mări prevede participarea TTPM la programele de formare 
și de educație. Noua propunere de decizie reamintește, de asemenea, faptul că TTPM sunt 
eligibile pentru toate programele orizontale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar 
să se precizeze în prezentul text participarea TTPM la programul „Erasmus pentru toți”.
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Amendamentul 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe.

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior și cercetare (în completarea 
acțiunilor Marie Curie-Skłodowska), prin 
creșterea atractivității instituțiilor de 
învățământ superior ale Uniunii și 
susținerea acțiunii externe a Uniunii, 
inclusiv obiectivele sale de dezvoltare, prin 
promovarea mobilității și cooperării între 
instituții de învățământ superior din UE și 
din țări terțe și consolidarea capacităților 
vizate în țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 410
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe.

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior și cercetare, în completarea 
acțiunilor Marie Curie-Skłodowska, prin 
creșterea atractivității instituțiilor de 
învățământ superior ale Uniunii și 
susținerea acțiunii externe a Uniunii, 
inclusiv obiectivele sale de dezvoltare, prin 
promovarea mobilității și cooperării între 
instituții de învățământ superior din UE și 
din țări terțe și consolidarea capacităților 
vizate în țările terțe.
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Or. fr

Amendamentul 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 
dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe.

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior și cercetare (în completarea 
acțiunilor Marie Curie-Skłodowska), prin 
creșterea atractivității instituțiilor de 
învățământ superior ale Uniunii și 
susținerea acțiunii externe a Uniunii, 
inclusiv obiectivele sale de dezvoltare, prin 
promovarea mobilității și cooperării între 
instituții de învățământ superior din UE și 
din țări terțe și consolidarea capacităților 
vizate în țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior, prin creșterea atractivității 
instituțiilor de învățământ superior ale 
Uniunii și susținerea acțiunii externe a 
Uniunii, inclusiv obiectivele sale de 
dezvoltare, prin promovarea mobilității și 
cooperării între UE și instituții de 
învățământ superior din țări terțe și 

(d) să consolideze dimensiunea 
internațională a educației, formării și 
tineretului, în special în învățământul 
superior și cercetare (în completarea 
acțiunilor Marie Curie-Skłodowska), prin 
creșterea atractivității instituțiilor de 
învățământ superior ale Uniunii și 
susținerea acțiunii externe a Uniunii, 
inclusiv obiectivele sale de dezvoltare, prin 
promovarea mobilității și cooperării între 
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dezvoltarea capacităților vizate în țările 
terțe.

instituții de învățământ superior din UE și 
din țări terțe și consolidarea capacităților 
vizate în țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 413
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera da (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în conformitate cu obiectivele 
generale, scopul programului în domeniul 
educației și formării este sprijinirea 
organizațiilor a căror misiune este să 
promoveze schimburile transfrontaliere 
între persoanele în vârstă, să susțină 
contribuția lor la o societate civilă activă, 
precum și să materializeze conceptul unei 
Europe adaptate generațiilor în orașe și 
comunități adaptate generațiilor 
împreună cu autoritățile locale, regionale 
și naționale.
- acesta deschide calea unei implicări mai 
profunde a dimensiunii locale și regionale 
în punerea în aplicare concretă și aproape 
de cetățeni a parteneriatului european 
pentru îmbătrânirea activă și în bune 
condiții de sănătate, precum și a unei 
dezvoltări orientate către practică a 
conceptului unei Europe adaptate 
generațiilor ca parte a strategiei Europa 
2020.

Or. de

Amendamentul 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să îmbunătățească predarea și învățarea 
limbilor și să promoveze diversitatea 
lingvistică;

(e) să îmbunătățească predarea și învățarea 
limbilor, inclusiv a limbilor co-oficiale, 
regionale și minoritare, pentru a promova
diversitatea lingvistică

Or. fr

Amendamentul 415
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să îmbunătățească predarea și învățarea 
limbilor și să promoveze diversitatea 
lingvistică;

(e) să îmbunătățească predarea și învățarea 
limbilor și să promoveze diversitatea 
lingvistică, inclusiv limbile regionale, ale 
minorităților și ale migranților;

Or. en

Amendamentul 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să îmbunătățească predarea și învățarea 
limbilor și să promoveze diversitatea 
lingvistică;

(e) să îmbunătățească predarea și învățarea 
limbilor, inclusiv a limbajului semnelor și 
a limbii minorității tradiționale și să 
promoveze diversitatea lingvistică;

Or. en

Amendamentul 417
Emma McClarkin
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Propunere de regulament
Articolul 5 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) să promoveze excelența privind 
activitățile de predare și cercetare în 
domeniul integrării europene, prin 
activitățile Jean Monnet la nivel mondial, 
astfel cum se menționează la articolul 10.

(f) să promoveze excelența privind 
activitățile de predare și cercetare în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 418
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera f – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– indicator asociat: număr de studenți 
care beneficiază de formare, prin 
activități Jean Monnet

eliminat

Or. en

Amendamentul 419
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(fa) să promoveze cooperarea în rândul 
diverselor sectoare implicate în educație, 
formare, tineret și sport;

Or. en
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Justificare

Modificarea vizează extinderea spațiului de cooperare în rândul diferitelor sectoare (de 
exemplu, proiecte care implică învățământul formal și non-formal) și dispune comisiei să se 
asigure că astfel de oportunități sunt prezente în întreg programul.

Amendamentul 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să îmbunătățească accesul la sportul 
de masă prin sprijinirea organizațiilor 
fără scop lucrativ care oferă activități 
sportive și la cele care organizează 
evenimente sportive necomerciale;.

Or. es

Amendamentul 421
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu și partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Sectoare și mărci

În domeniul educației și formării, 
programul sprijină atât activitățile 
sectoriale, cât și pe cele orizontale din 
următoarele sectoare asociate cu mărci 
specifice:

Or. en

Amendamentul 422
Marco Scurria
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Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Sectoare și mărci

Or. en

Justificare

Această modificare adaugă Erasmus Mundus pentru importanța cooperării internaționale în 
domeniul învățământului superior.

Amendamentul 423
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În domeniul educației și formării, 
programul se împarte în următoarele 
sectoare asociate cu mărci specifice:

Or. en

Justificare

Această modificare adaugă Erasmus Mundus pentru importanța cooperării internaționale în 
domeniul învățământului superior.

Amendamentul 424
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „Erasmus Mundus” pentru cooperare 
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internațională în domeniul 
învățământului superior;

Or. en

Justificare

Această modificare adaugă Erasmus Mundus pentru importanța cooperării internaționale în 
domeniul învățământului superior.

Amendamentul 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării

Or. en

Amendamentul 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În domeniul educației și formării, 
programul include următoarele sectoare 
asociate cu mărci specifice:

Or. en

Amendamentul 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake
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Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „Comenius” pentru învățământ 
școlar;

Or. en

Amendamentul 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) „Erasmus” pentru învățământul 
superior;

Or. en

Amendamentul 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ab) „Leonardo da Vinci” pentru educație 
și formare profesională (EFP);

Or. en

Amendamentul 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ac (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ac) „Grundvig” pentru învățarea în 
rândul adulților;

Or. en

Amendamentul 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) În domeniul educației și formării, 
obiectivele programului stabilite la 
articolele 4 și 5 se citesc după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în domeniul Comenius (învățământul 
școlar), programul vizează îmbunătățirea 
calității învățământului școlar, în special 
motivarea elevilor de a învăța, dobândirea 
de competențe de „a învăța să înveți”,
îmbunătățirea abordărilor pedagogice și 
gestionarea școlilor prin sporirea 
mobilității de învățare a personalului 
educațional, parteneriate consolidate între 
școli și sprijinirea interconectării și a 
schimbului de bune practici;

Or. en
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Amendamentul 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) în domeniul Erasmus (învățământul 
superior), programul vizează consolidarea 
Spațiului european al învățământului 
superior, în special consolidarea 
contribuției învățământului superior la 
procesul de inovare și dezvoltarea 
cooperării cu instituții din țări terțe prin 
sporirea mobilității de învățare a 
studenților și a personalului între țările 
participante și către sau din țări terțe și 
îmbunătățirea cooperării între instituțiile 
de învățământ superior și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ab) în domeniul Leonardo da Vinci 
(EFP), programul vizează sprijinirea 
capacității de inserție profesională a 
tinerilor și consolidarea contribuției EFP 
la procesul de inovare prin sporirea 
mobilității învățării studenților și a 
personalului EFP, intensificarea 
cooperării cu instituții din țări terțe, 
îmbunătățirea cooperării între organizații 
asigurând oportunități de învățare, 
întreprinderi, parteneri sociali și alte 
entități relevante, precum și transparența, 
comparabilitatea și recunoașterea 
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calificărilor și a competențelor 
învățământului profesional. 

Or. en

Amendamentul 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ac) în domeniul Grundtvig (învățarea în 
rândul adulților), programul are ca scop 
îmbunătățirea abordărilor pedagogice și 
gestionarea organizațiilor de învățare în 
rândul adulților, în special promovarea 
unor căi de învățare flexibile și pentru o 
îmbătrânire activă prin sporirea 
mobilității de învățare a personalului 
pentru învățarea în rândul adulților și 
consolidarea cooperării între organizațiile 
implicate în învățarea în rândul adulților, 
acordând o atenție specială necesităților 
de învățare ale grupurilor dezavantajate, 
inclusiv ale persoanelor cu dizabilități, ale 
persoanelor care au abandonat școala de 
timpuriu, ale adulților cu calificări 
inferioare și ale altor adulți.

Or. en

Amendamentul 436
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 
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și formării

Or. en

Amendamentul 437
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe lângă obiectivele programului 
prevăzute la articolele 4 și 5, programul 
vizează următoarele obiective specifice în 
domeniul educației și formării:

Or. en

Amendamentul 438
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cadrul programului Comenius 
(învățământul școlar), programul 
urmărește:

Or. en

Amendamentul 439
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să promoveze echitatea, coeziunea 
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socială și cetățenia activă în rândul 
elevilor;

Or. en

Amendamentul 440
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) să consolideze și să intensifice 
parteneriatele între școli, organizații de 
elevi și asociații de profesori;

Or. en

Amendamentul 441
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1a. În cadrul programului Erasmus 
(învățământul superior), programul 
urmărește:

Or. en

Amendamentul 442
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească și să monitorizeze 
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periodic accesul la mobilitatea de învățare 
în străinătate pentru studenții proveniți 
din medii defavorizate;

Or. en

Amendamentul 443
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) să îmbunătățească și să intensifice 
cooperarea între instituțiile de învățământ 
superior și întreprinderi și comunitățile 
locale;

Or. en

Amendamentul 444
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 b (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1b. În sectorul Leonardo da Vinci (EFP), 
programul urmărește:

Or. en

Amendamentul 445
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 b (nou) – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să promoveze stagii și ucenicii de 
calitate.

Or. en

Amendamentul 446
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării

Or. en

Amendamentul 447
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe lângă obiectivele programului 
prevăzute la articolele 4 și 5, programul 
vizează următoarele obiective specifice în 
domeniul educației și formării:

Or. en

Amendamentul 448
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cadrul programului Erasmus 
(învățământul superior), programul 
urmărește: 

Or. en

Amendamentul 449
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească și să intensifice 
cooperarea între instituțiile de învățământ 
superior și instituțiile de cercetare;

Or. en

Amendamentul 450
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1a. În sectorul Grundvig (învățarea în 
rândul adulților), programul urmărește:

Or. en

Amendamentul 451
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou) – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să încurajeze instituțiile de învățământ 
superior să includă în programele lor 
planuri de învățământ adresate adulților 
în vârstă;

Or. en

Amendamentul 452
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5b
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării

Or. en

Amendamentul 453
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe lângă obiectivele programului 
prevăzute la articolele 4 și 5, programul 
vizează următoarele obiective specifice în 
domeniul educației și formării:

Or. en

Amendamentul 454
Marco Scurria
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Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cadrul programului Erasmus 
Mundus (cooperare internațională în 
învățământul superior), programul 
urmărește:

Or. en

Amendamentul 455
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să consolideze excelența și calitatea, 
atât în cadrul Spațiului european al 
învățământului superior, cât și în cadrul 
atractivității sale într-un context general;

Or. en

Amendamentul 456
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou) – paragraful 1 (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) să promoveze calitatea programelor 
de grad comun în rândul instituțiilor de 
învățământ superior din țările 
participante, precum și în rândul 
instituțiile de învățământ superior din țări 
participante și cele din țări terțe;

Or. en
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Amendamentul 457
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ab) să îmbunătățească și să sporească 
mobilitatea studenților și a personalului 
către și din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 458
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ac) să sporească transparența și gradul 
de recunoaștere a calificărilor din 
învățământul superior comun acordate în 
Spațiul european al învățământului 
superior.

Or. en

Amendamentul 459
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării
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Or. en

Amendamentul 460
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe lângă obiectivele programului 
prevăzute la articolele 4 și 5, programul 
vizează următoarele obiective specifice în 
domeniul educației și formării:

Or. en

Amendamentul 461
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În sectorul Leonardo da Vinci (EFP), 
programul urmărește:

Or. en

Amendamentul 462
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească și să sporească 
mobilitatea studenților EFP, inclusiv a 
căutătorilor de tineri neangajați la 
începutul carierei lor și a personalului;
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Or. en

Justificare

Consolidează amendamentul 87 al raportorului: tinerii care își caută locuri de muncă la 
începutul carierei, după ce au urmat cursuri pentru a se adapta la piața locală se încadrează 
și în programul Leonardo da Vinci conform acestui amendament.

Amendamentul 463
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării

Or. en

Amendamentul 464
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe lângă obiectivele programului 
prevăzute la articolele 4 și 5, programul 
vizează următoarele obiective specifice în 
domeniul educației și formării:

Or. en

Amendamentul 465
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Subprogramul „Învățământ pentru 
adulți” vizează următoarele obiective 
specifice în domeniul învățării în rândul 
adulților:

Or. en

Amendamentul 466
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să consolideze participarea europeană 
în rândul cursanților adulți, inclusiv al 
seniorilor, în special prin proiecte de 
mobilitate între statele membre;

Or. en

Amendamentul 467
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) să promoveze dobândirea 
permanentă de cunoștințe și participarea 
la învățarea în rândul adulților, în special 
în rândul celor cu un nivel de competențe 
scăzut și al celor slab calificați, prin 
dezvoltarea unei culturi a învățării pe tot 
parcursul vieții;

Or. en
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Amendamentul 468
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ab) să promoveze echilibrul între viața 
profesională, viața personală și activitățile 
de învățare;

Or. en

Amendamentul 469
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful (nou) – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ac) să promoveze dezvoltarea de sisteme 
eficace de îndrumare pe tot parcursul 
vieții;

Or. en

Amendamentul 470
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ad) să promoveze validarea învățării non-
formale și informale;

Or. en
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Amendamentul 471
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ae) să promoveze îmbătrânirea activă, 
autonomă și sănătoasă;

Or. en

Amendamentul 472
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(af) să caute soluții și subprograme 
inovatoare care să promoveze pe întreg 
teritoriul Europei o cultură pentru o 
îmbătrânire activă și solidaritate și 
dialogul între generații și peste granițe.

Or. en

Amendamentul 473
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării

Or. en



AM\914151RO.doc 119/155 PE496.579v01-00

RO

Amendamentul 474
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe lângă obiectivele programului 
prevăzute la articolele 4 și 5, programul 
vizează următoarele obiective specifice în 
domeniul educației și formării 
profesionale:

Or. en

Amendamentul 475
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În sectorul Grundvig (învățarea în 
rândul adulților), programul urmărește:

Or. en

Amendamentul 476
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să îmbunătățească alfabetizarea și 
familiarizarea cu domeniul digital și cu 
calculele;

Or. en
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Amendamentul 477
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) să promoveze îmbătrânirea activă și 
creșterea oportunităților de învățare 
pentru adulții în vârstă;

Or. en

Amendamentul 478
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ab) să îndrume adulții în vârstă de la o 
viață activă în muncă la pensionare și să 
asigure toate beneficiile unei îmbătrâniri 
active prin învățare informală după vârsta 
de pensionare;

Or. en

Amendamentul 479
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ac) să răspundă nevoilor de învățare ale 
grupurilor dezavantajate, inclusiv ale 
persoanelor cu dizabilități, ale 
persoanelor care abandonează școala de 
timpuriu, ale adulților cu calificări 
inferioare și ale adulților în vârstă;
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Or. en

Amendamentul 480
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ad) să îmbunătățească și să sporească 
mobilitatea personalului din învățarea în 
rândul adulților;

Or. en

Amendamentul 481
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ae) să amelioreze calitatea și să 
sporească volumul cooperării dintre 
organizațiile implicate în învățarea în 
rândul adulților în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 482
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(af) să promoveze parcursuri flexibile de 
învățare, inclusiv un acces mai extins la 
învățământul superior pentru persoanele 
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care nu dețin calificări de bază;

Or. en

Amendamentul 483
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera ag (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ag) să îmbunătățească abordările 
pedagogice și gestionarea organizațiilor 
pentru învățarea în rândul adulților.

Or. en

Amendamentul 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării

Or. en

Amendamentul 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În sectorul Grundvig (învățarea în 
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rândul adulților), programul urmărește:

Or. en

Amendamentul 486
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să răspundă nevoilor de învățare ale 
grupurilor dezavantajate, inclusiv ale 
minorităților tradiționale naționale și 
etnice, ale persoanelor cu dizabilități, ale 
persoanele care abandonează școala de 
timpuriu, ale adulților cu calificări 
inferioare și ale adulților în vârstă;

Or. en

Amendamentul 487
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5a
Obiective specifice în domeniul educației 

și formării

Or. en

Amendamentul 488
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – partea introductivă (nouă)



PE496.579v01-00 124/155 AM\914151RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe lângă obiectivele programului 
prevăzute la articolele 4 și 5, programul 
vizează următoarele obiective specifice în 
domeniul educației și formării:

Or. en

Amendamentul 489
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În sectorul Comenius (învățământul 
școlar), programul urmărește: 

Or. en

Amendamentul 490
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou) – paragraful 1 (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să consolideze și să intensifice 
parteneriatele între școli, inclusiv 
cooperarea prin parteneriate între 
amplasamente educaționale din Uniunea 
Europeană și țări terțe.

Or. cs

Amendamentul 491
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea persoanelor în scop 
educațional.

(a) mobilitatea tuturor persoanelor în scop 
educațional, inclusiv prin ucenicie, în 
condiții egale și independent de locul lor 
de origine.

Or. es

Justificare

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

Amendamentul 492
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cooperarea pentru inovare și bune 
practici,

(b) cooperarea pentru inovare și schimbul 
de bune practici

Or. it

Amendamentul 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 6a
Acțiunile definite la articolul 6 alineatul 
(1) acoperă, fie proiecte transsectoriale 
care aduc împreună diverse sectoare ale 
educației și formării, fie proiecte orientate 
spre sectoare care abordează unul dintre 
sectoarele asociate cu mărci specifice. 

Or. en

Amendamentul 494
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) În sectorul Erasmus (învățământul 
superior), mobilitatea persoanelor în 
scopul învățării între țările participante 
susține:

Or. en

Amendamentul 495
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) mobilitatea studenților din 
învățământul superior sub forma studierii 
într-o instituție parteneră, a activității de 
asistență sau a stagiilor în străinătate. 
Aceasta poate include, de asemenea, alte 
activități de mobilitate asociate precum 
programele intensive („școli de vară”) sau 
difuzarea voluntară a informațiilor în 
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școli de către cursanții individuali 
(„Europa face cunoștință cu școala”).
Mobilitatea la nivel de masterat este 
sprijinită prin intermediul facilităților de 
garantare a împrumuturilor pentru 
studenți, menționate la articolul 14 
alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 496
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ab) mobilitatea studenților și a 
personalului către și înspre țările terțe, 
inclusiv mobilitatea organizată pe baza 
unor diplome comune, duble sau multiple, 
de înaltă calitate sau pe baza unor apeluri 
comune (Erasmus Mundus).

Or. en

Amendamentul 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, 
astfel cum se prevede la articolul 18. 
Această mobilitate poate lua forma 
studiilor în cadrul unei instituții partenere, 
a stagiilor în străinătate sau a participării
la activități ale tineretului, în special 

(a) mobilitatea studenților din învățământul 
superior sub forma studiilor în cadrul unei 
instituții partenere sau a stagiilor în 
străinătate între țările participante astfel 
cum este menționată la articolul 18. 
Gradul de mobilitate la nivel de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
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voluntariat. Gradul de mobilitate la nivelul
de masterat este sprijinit prin intermediul 
facilității de garantare a împrumuturilor 
pentru studenți, astfel cum se menționează 
la articolul 14 alineatul (3);

alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, 
astfel cum se prevede la articolul 18.
Această mobilitate poate lua forma 
studiilor în cadrul unei instituții partenere, 
a stagiilor în străinătate sau a participării 
la activități ale tineretului, în special 
voluntariat. Gradul de mobilitate la 
nivelul de masterat este sprijinit prin 
intermediul facilității de garantare a 
împrumuturilor pentru studenți, astfel 
cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea studenților din învățământul 
superior, inclusiv a studenților la master 
sau a doctoranzilor, sub forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a activității 
de asistență sau a stagiilor în străinătate.
De asemenea, granturile trebuie extinse la 
studenții care doresc să efectueze un 
master într-o altă țară care participă la 
program. 

Or. fr

Amendamentul 499
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
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precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de 
masterat este sprijinit prin intermediul 
facilității de garantare a împrumuturilor 
pentru studenți, astfel cum se 
menționează la articolul 14 alineatul (3);

precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat.

Or. en

Amendamentul 500
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat.
Gradul de mobilitate la nivelul de 
masterat este sprijinit prin intermediul 
facilității de garantare a împrumuturilor 
pentru studenți, astfel cum se 
menționează la articolul 14 alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat;

Or. fr

Justificare

Punerea în aplicare a facilității de garantare a împrumuturilor nu este un răspuns relevant la 
nevoile de mobilitate. Aceasta prezintă un risc ridicat de a genera o îndatorare a viitorilor 
tineri activi din Europa, cu consecințe negative în special în perioada de criză. Riscul va fi 
mai mare în cazul celor mai puțin favorizați care nu vor beneficia, de fapt, de această 
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oportunitate de mobilitate. Ar fi mai relevant ca resursele financiare ale acestei facilități să 
se aloce granturilor de mobilitate.

Amendamentul 501
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior, inclusiv a 
doctoranzilor și profesional, precum și a 
solicitanților de locuri de muncă și a 
tinerilor implicați în activități non-formale 
între țările participante, astfel cum se 
prevede la articolul 18. Această mobilitate 
poate lua forma studiilor în cadrul unei 
instituții partenere, a stagiilor în străinătate 
sau a participării la activități ale tineretului, 
în special voluntariat. Gradul de mobilitate 
la nivelul de masterat este sprijinit în 
special, cu titlu experimental, prin 
intermediul facilității de garantare a 
împrumuturilor pentru studenți, astfel cum 
se menționează la articolul 14 alineatul (3). 
Acest proiect nu are în niciun caz scopul 
de a înlocui schemele de granturi;

Or. fr

Amendamentul 502
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, a 
solicitanților de locuri de muncă înscriși 
într-un cadru de formare, precum și a 
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cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

tinerilor implicați în activități non-formale 
între țările participante, astfel cum se 
prevede la articolul 18. Această mobilitate 
poate lua forma studiilor în cadrul unei 
instituții partenere, a stagiilor în străinătate 
sau a participării la activități ale tineretului, 
în special voluntariat. Gradul de mobilitate 
la nivelul de masterat este sprijinit prin 
intermediul facilității de garantare a 
împrumuturilor pentru studenți, astfel cum 
se menționează la articolul 14 alineatul (3);

Or. fr

Amendamentul 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18.  Gradul de 
mobilitate la nivelul de masterat este 
sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional,
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale, a tinerilor sportivi și a 
antrenorilor amatori între țările 
participante, astfel cum se prevede la 
articolul 18.  Gradul de mobilitate la 
nivelul de masterat este sprijinit prin 
intermediul facilității de garantare a 
împrumuturilor pentru studenți, astfel cum 
se menționează la articolul 14 alineatul (3);

Or. es

Amendamentul 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior (inclusiv 
doctoranzi) și profesional, precum și a 
tinerilor implicați în activități non-formale 
între țările participante, astfel cum se 
prevede la articolul 18. Această mobilitate 
poate lua forma studiilor în cadrul unei 
instituții partenere, a stagiilor în străinătate 
sau a participării la activități ale tineretului, 
în special voluntariat. Gradul de mobilitate 
la nivelul de masterat este sprijinit prin 
intermediul facilității de garantare a 
împrumuturilor pentru studenți, astfel cum 
se menționează la articolul 14 alineatul (3);

Or. fr

Amendamentul 505
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) mobilitatea transnațională a 
personalului, în țările participante, astfel 
cum se menționează la articolul 18. 
Această mobilitate poate lua forma 
predării sau participării la activități de 
dezvoltare profesională în străinătate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) mobilitatea transnațională a
personalului, în țările participante, astfel 
cum se menționează la articolul 18. 
Această mobilitate poate lua forma predării 
sau participării la activități de dezvoltare 
profesională în străinătate.

(b) mobilitatea personalului implicat în 
școli, învățământul superior, sectorul 
EFP și al învățării în rândul adulților, în 
țările participante, astfel cum se 
menționează la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma predării sau 
participării la activități de dezvoltare 
profesională în străinătate.

Or. en

Amendamentul 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ba) mobilitatea educației și formării 
profesionale a studenților și a ucenicilor, 
fie sub formă de studiu ca instituție-
partener, fie sub formă de ucenicii sau 
stagii în străinătate între țările 
participante, astfel cum este menționată la 
articolul 18.

Or. en

Amendamentul 508
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe în ceea ce privește 

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților și a tinerilor spre și din țări terțe 
în ceea ce privește învățământul superior, 
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învățământul superior, inclusiv mobilitatea 
organizată pe baza diplomelor comune, 
duble sau multiple de înaltă calitate sau a 
cererilor comune, precum și învățarea non-
formală.

inclusiv mobilitatea organizată pe baza 
diplomelor comune, duble sau multiple de 
înaltă calitate sau a cererilor comune, 
precum și învățarea non-formală.

Or. en

Amendamentul 509
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe în ceea ce privește 
învățământul superior, inclusiv mobilitatea 
organizată pe baza diplomelor comune, 
duble sau multiple de înaltă calitate sau a 
cererilor comune, precum și învățarea non-
formală.

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, elevilor – inclusiv cei din 
cadrul educației și formării profesionale –
, ucenicilor, cursanților adulți și 
personalului spre și din țări terțe, în special 
în cadrul politicii de vecinătate, din țările 
din sudul Mediteranei, în ceea ce privește 
politica de vecinătate învățământul 
superior, inclusiv mobilitatea organizată pe 
baza diplomelor comune, duble sau 
multiple de înaltă calitate sau a cererilor 
comune, precum și învățarea non-formală

Or. fr

Amendamentul 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe în ceea ce privește 

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe în ceea ce privește 
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învățământul superior, inclusiv mobilitatea 
organizată pe baza diplomelor comune, 
duble sau multiple de înaltă calitate sau a 
cererilor comune, precum și învățarea non-
formală.

învățământul superior, formarea 
profesională și învățarea, inclusiv 
mobilitatea organizată pe baza diplomelor 
comune, duble sau multiple de înaltă 
calitate sau a cererilor comune, precum și 
învățarea non-formală.

Or. fr

Justificare

Obiectivul programului comun este facilitarea mobilității publicului. Mobilitatea studenților, 
a tinerilor și a personalului din domeniul formării profesionale și al învățării trebuie 
sprijinită din și spre țări terțe, împreună cu mobilitatea în ceea ce privește învățământul 
superior.

Amendamentul 511
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe în ceea ce privește 
învățământul superior, inclusiv mobilitatea 
organizată pe baza diplomelor comune, 
duble sau multiple de înaltă calitate sau a 
cererilor comune, precum și învățarea non-
formală.

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe în ceea ce privește 
învățământul superior și profesional, 
inclusiv mobilitatea organizată pe baza 
diplomelor comune, duble sau multiple de 
înaltă calitate sau a cererilor comune, 
precum și învățarea non-formală.

Or. en

Amendamentul 512
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, a tinerilor și a personalului 
spre și din țări terțe în ceea ce privește 
învățământul superior, inclusiv mobilitatea 
organizată pe baza diplomelor comune, 
duble sau multiple de înaltă calitate sau a 
cererilor comune, precum și învățarea non-
formală.

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, a tinerilor și a personalului 
spre și din țări terțe în ceea ce privește 
învățământul superior și profesional, 
inclusiv mobilitatea organizată pe baza 
diplomelor comune, duble sau multiple de 
înaltă calitate sau a cererilor comune, 
precum și învățarea non-formală.

Or. en

Amendamentul 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe în ceea ce privește 
învățământul superior, inclusiv mobilitatea 
organizată pe baza diplomelor comune, 
duble sau multiple de înaltă calitate sau a 
cererilor comune, precum și învățarea non-
formală.

(2) Această acțiune va sprijini, de 
asemenea, mobilitatea transnațională a 
studenților, tinerilor și personalului spre și 
din țări terțe (în special, în cadrul politicii 
de vecinătate din și spre țările din sudul 
Mediteranei) în ceea ce privește 
învățământul superior, inclusiv mobilitatea 
organizată pe baza diplomelor comune, 
duble sau multiple de înaltă calitate sau a 
cererilor comune, precum și învățarea non-
formală.

Or. fr

Amendamentul 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Această acțiune susține, de 
asemenea, mobilitatea studenților și a 
personalului din învățământul profesional 
și tehnic spre și din țări terțe.

Or. fr

Justificare

Consolidarea schimburilor și a cooperării cu țările terțe din domeniul EFP este unul dintre 
obiectivele stabilite în comunicatul de la Boredeaux. Ulterior, comunicatul de Bruges a 
amintit importanța internaționalizării EFP, întrucât aceste sisteme, în calitate de actori pe 
piața mondială a educației și formării, trebuie să stabilească legături dincolo de frontierele 
lor și trebuie să fie mai atrăgătoare pentru cursanții din țări terțe.

Amendamentul 515
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) În domeniul Leonardo da Vinci 
(EFP), mobilitatea persoanelor în scopul 
învățării între țările participante susține:

Or. en

Justificare

Consolidează amendamentul 110 al raportorului: tinerii care își caută locuri de muncă la 
începutul carierei, după ce au urmat cursuri pentru a se adapta la piața locală, se încadrează 
și în programul Leonardo da Vinci conform acestui amendament.

Amendamentul 516
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) mobilitatea studenților, inclusiv a 
căutătorilor de tineri neangajați la 
începutul carierei lor și de ucenici, fie sub 
forma studierii sau urmării de formări în 
cadrul unei instituții partenere fie sub 
forma unor stagii sau ucenicii în 
străinătate.

Or. en

Justificare

Consolidează amendamentul 110 al raportorului: tinerii care își caută locuri de muncă la 
începutul carierei, după ce au urmat cursuri pentru a se adapta la piața locală, se încadrează 
și în programul Leonardo da Vinci conform acestui amendament.

Amendamentul 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sectorul Leonardo da Vinci (VET), 
mobilitatea în scopuri de învățare între 
țările participante sprijină:

Or. en

Amendamentul 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea studenților din 
învățământul profesional, a ucenicilor și 
a solicitanților de locuri de muncă sub 
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forma unor studii într-o instituție 
parteneră, a unor stagii sau contracte de 
ucenicie în străinătate.

Or. fr

Amendamentul 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Acțiunea de cooperare pentru inovare 
și bune practici sprijină:

(1) Cooperare pentru inovare și bune 
practici se aplică programului Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci și Grundvig, 
fie dintr-o perspectivă sectorială, fie în 
cadrul unui anumit sector și va lua 
forma:

Or. en

Amendamentul 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație, 
formare și/sau activități ale tineretului sau 
alte sectoare relevante care elaborează și 
pun în aplicare inițiative comune și 
promovează schimburile de experiență și 
de know-how;

(a) parteneriatele strategice între 
organizațiile și/sau instituțiile implicate în 
educație și formare și/sau alte părți 
interesate, inclusiv partenerii sociali,
destinate să elaboreze și să pună în 
aplicare inițiative comune și promovează 
învățarea inter pares și schimburile de 
experiență; parteneriatele strategice 
pentru școli pot include schimburi de 
clase și individuale destinate să 
consolideze competențele lingvistice și 
conștientizarea interculturală și pot 
include proiecte comune de învățare 
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pentru elevi și profesorii lor;

Or. en

Amendamentul 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) parteneriatele strategice transnaționale
între organizațiile implicate în educație, 
formare și/sau activități ale tineretului sau 
alte sectoare relevante care elaborează și 
pun în aplicare inițiative comune și 
promovează schimburile de experiență și 
de know-how;

(a) parteneriatele strategice între 
organizațiile implicate în educație și 
formare sau alte părți interesate, în special 
parteneriatele între autorități locale și 
regionale, precum și parteneriatele sociale 
și actorii societății civile care desfășoară 
activități în materie de educație și formare 
profesională, care elaborează și pun în 
aplicare inițiative comune și promovează 
schimburile de experiență și de know-how

Or. fr

Amendamentul 522
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație, 
formare și/sau activități ale tineretului sau 
alte sectoare relevante care elaborează și 
pun în aplicare inițiative comune și 
promovează schimburile de experiență și 
de know-how;

(a) parteneriatele strategice între 
organizațiile implicate în educație și
formare sau alți actori relevanți, inclusiv 
organizații ale societății civile și partenerii 
sociali, care elaborează și pun în aplicare 
inițiative comune și promovează 
schimburile de experiență și de know-how;
În acest cadru, o atenție specială trebuie 
îndreptată asupra acțiunilor și a 
proiectelor de promovare a cooperării în 
rândul diferitelor sectoare educaționale, 
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tineret și sport:

Or. en

Amendamentul 523
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație,
formare și/sau activități ale tineretului sau 
alte sectoare relevante care elaborează și 
pun în aplicare inițiative comune și 
promovează schimburile de experiență și 
de know-how;

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile și/sau instituțiile 
implicate în educație, formare și/sau 
activități ale tineretului sau alte sectoare 
relevante care vizează elaborarea și 
punerea în aplicare a inițiativelor comune 
și promovarea învățării reciproce, precum 
și a schimbului de experiență;

Or. fr

Amendamentul 524
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație, 
formare și/sau activități ale tineretului sau 
alte sectoare relevante care elaborează și 
pun în aplicare inițiative comune și 
promovează schimburile de experiență și 
de know-how;

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între autoritățile publice și private și
organizațiile responsabile cu sau implicate 
în educație, formare și/sau activități ale 
tineretului sau alte sectoare relevante care 
elaborează și pun în aplicare inițiative 
comune și promovează schimburile de 
experiență și de know-how;

Or. en
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Justificare

Autoritățile publice și, în special, administrațiile locale, elaborează și coordonează planuri 
extensive de dezvoltare locală care stabilesc prioritățile de acțiune în multe domenii ale 
politicii, inclusiv în domeniul educației și formării. În special, aduc împreună școli, 
universități, centre de cercetare și întreprinderi.

Amendamentul 525
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) parteneriatele transnaționale între 
întreprinderi și instituții de învățământ, 
sub formă de:

(b) parteneriatele transnaționale între 
domeniul muncii și instituții de educație și 
formare, sub formă de:

Or. fr

Amendamentul 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) parteneriatele transnaționale între 
întreprinderi și instituții de învățământ, sub 
formă de:

(b) parteneriatele între întreprinderi și 
instituții de învățământ, sub formă de 
alianțe pentru cunoaștere între, în special, 
instituțiile de învățământ superior și 
întreprinderile care promovează 
creativitatea, inovarea experiența bazată 
pe educație și spiritul antreprenorial prin 
oferirea de oportunități de învățare 
relevante, inclusiv dezvoltarea de noi 
programe;

Or. en
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Amendamentul 527
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) parteneriatele transnaționale între 
întreprinderi și instituții de învățământ, sub 
formă de:

(b) parteneriatele transnaționale între 
întreprinderi, instituții de învățământ și 
autorități publice, inclusiv administrații 
locale, sub formă de:

Or. en

Justificare

Această modificare se datorează faptului că în multe state membre nivelul de intervenție în 
educație nu este doar o competență a guvernului național, ci este făcută și la nivel local și 
regional.

Amendamentul 528
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

–alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior și întreprinderi, care 
promovează creativitatea, inovarea și 
spiritul antreprenorial prin oferirea de 
posibilități de învățare relevante, inclusiv 
elaborarea de noi programe;

– alianțe de cunoștințe, în special între 
instituții de învățământ superior și lumea 
muncii, care promovează creativitatea, 
inovarea și spiritul antreprenorial prin 
oferirea de posibilități de învățare 
relevante, inclusiv elaborarea de noi 
programe;

Or. fr

Amendamentul 529
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

– alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior și întreprinderi care 
promovează creativitatea, inovarea și 
spiritul antreprenorial prin oferirea de 
posibilități de învățare relevante, inclusiv 
elaborarea de noi programe;

– alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior, în special, și 
întreprinderi care promovează creativitatea, 
inovarea și spiritul antreprenorial prin 
oferirea de posibilități de învățare 
relevante, inclusiv elaborarea de noi 
programe;

Or. en

Amendamentul 530
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior și întreprinderi care 
promovează creativitatea, inovarea și 
spiritul antreprenorial prin oferirea de 
posibilități de învățare relevante, inclusiv 
elaborarea de noi programe;

– alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior, în special, și 
întreprinderi care promovează creativitatea, 
inovarea și spiritul antreprenorial prin 
oferirea de posibilități de învățare 
relevante, inclusiv elaborarea de noi 
programe;

Or. en

Amendamentul 531
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– sectorul alianțelor de cunoștințe între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile care promovează
capacitatea de inserție profesională, 
crearea de noi programe specifice 

– alianțe de competențe sectoriale între 
furnizorii de educație și formare și 
domeniul muncii, care urmăresc 
promovarea capacității de inserție 
profesională, crearea de noi programe 
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sectoarelor, elaborarea de modalități 
inovatoare de predare și formare 
profesională și punerea în practică a 
instrumentelor de recunoaștere la nivelul
Uniunii.

specifice sectoarelor sau transsectoriale, 
elaborarea de modalități inovatoare de 
predare și formare profesională și punerea 
în practică a instrumentelor de 
transparență și recunoaștere ale Uniunii; 
Acestea ar trebui să funcționeze 
respectând dispozițiile politicii interne a 
statului membru.

Or. en

Amendamentul 532
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sectorul alianțelor de cunoștințe între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile, care promovează 
capacitatea de inserție profesională, crearea 
de noi programe specifice sectoarelor, 
elaborarea de modalități inovatoare de 
predare și formare profesională și punerea 
în practică a instrumentelor de recunoaștere 
la nivelul Uniunii;

– alianțe de competențe sectoriale între 
furnizorii de educație și formare și 
domeniul muncii, care promovează 
capacitatea de inserție profesională, 
contribuția la crearea de noi programe 
specifice sectoarelor sau transsectoriale, 
elaborarea de modalități inovatoare de 
predare și formare profesională și punerea 
în practică a instrumentelor de recunoaștere 
la nivelul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 533
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– sectorul alianțelor de cunoștințe între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile care promovează capacitatea 
de inserție profesională, crearea de noi 

– alianțe de competențe sectoriale între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile care promovează capacitatea 
de inserție profesională, crearea de noi 
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programe specifice sectoarelor, elaborarea 
de modalități inovatoare de predare și 
formare profesională și punerea în practică 
a instrumentelor de recunoaștere la nivelul 
Uniunii.

programe specifice sectoarelor, elaborarea 
de modalități inovatoare de predare și 
formare și punerea în practică a 
instrumentelor de recunoaștere la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 534
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– sectorul alianțelor de cunoștințe între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile care promovează capacitatea 
de inserție profesională, crearea de noi 
programe specifice sectoarelor, elaborarea 
de modalități inovatoare de predare și 
formare profesională și punerea în practică 
a instrumentelor de recunoaștere la nivelul 
Uniunii.

– alianțe de competențe sectoriale între 
furnizorii de educație și formare și 
întreprinderile care promovează capacitatea 
de inserție profesională, crearea de noi 
programe specifice sectoarelor, elaborarea 
de modalități inovatoare de predare și 
formare și punerea în practică a 
instrumentelor de recunoaștere la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o atenție deosebită va fi acordată 
parteneriatelor instituite în cadrul 
grupărilor europene de cooperare 
teritorială (GECT).

Or. fr
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Amendamentul 536
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) parteneriate între autoritățile 
regionale și locale responsabile pentru 
orice aspect al educației, în vederea 
stimulării cooperării interregionale, 
inclusiv a cooperării în regiunile 
transfrontaliere („parteneriate 
regionale”);

Or. fr

Amendamentul 537
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) platformele informatice de sprijin, 
inclusiv eTwinning, care acoperă 
sectoarele educaționale și care le permit 
tinerilor învățarea reciprocă, mobilitatea 
virtuală, schimbul de cele mai bune practici 
și deschiderea accesului pentru 
participanții din țările din vecinătate.

(c) platformele informatice de sprijin, 
inclusiv în special eTwinning, care acoperă 
toate sectoarele educaționale și care le 
permit tinerilor învățarea reciprocă, 
mobilitatea virtuală, schimbul de cele mai 
bune practici și deschiderea accesului 
pentru participanții din țările din 
vecinătate. Aceste instrumente nu pot, 
bineînțeles, să înlocuiască mobilitatea în 
scopuri de învățare, care constituie baza 
programului.

Or. cs

Amendamentul 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) platformele informatice de sprijin, 
inclusiv eTwinning, care acoperă 
sectoarele educaționale și care le permit 
tinerilor învățarea reciprocă, mobilitatea 
virtuală, schimbul de cele mai bune practici 
și deschiderea accesului pentru 
participanții din țările din vecinătate.

(c) platformele informatice de sprijin, 
inclusiv eTwinning, care acoperă toate 
sectoarele educaționale și sectoarele de 
formare care permit învățarea reciprocă, 
mobilitatea virtuală, schimbul de cele mai 
bune practici și deschiderea accesului 
pentru participanții din țările din 
vecinătate.

Or. en

Amendamentul 539
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) platformele informatice de sprijin, 
inclusiv eTwinning, care acoperă 
sectoarele educaționale și care le permit 
tinerilor învățarea reciprocă, mobilitatea 
virtuală, schimbul de cele mai bune practici 
și deschiderea accesului pentru 
participanții din țările din vecinătate.

(c) platformele informatice de sprijin, 
inclusiv eTwinning, care acoperă 
sectoarele educaționale și de formare care 
permit învățarea reciprocă, mobilitatea 
virtuală, schimbul de cele mai bune practici 
și deschiderea accesului pentru 
participanții din țările din vecinătate.

Or. fr

Amendamentul 540
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) În domeniul Comenius 
(învățământul școlar), acțiunile 
menționate la alineatul (1) includ, printre 
altele:
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Or. en

Amendamentul 541
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) parteneriatele între școli, în vederea 
dezvoltării de proiecte comune de învățare 
pentru elevi și profesori („parteneriate 
școlare Comenius”);

Or. en

Amendamentul 542
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) proiectele multilaterale de elaborare 
și difuzare a celor mai bune practici 
educaționale, inclusiv a noilor metode și 
materiale de învățare; și proiectele 
multilaterale de elaborare, promovare și 
difuzare de noi cursuri sau conținut al 
cursurilor pentru formarea profesorilor.

Or. en

Amendamentul 543
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) – partea introductivă (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) În domeniul Comenius 
(învățământul școlar), acțiunile 
menționate la alineatul (1) includ, printre 
altele:

Or. en

Justificare

Scopul modificării este de a sprijini acțiuni specifice de schimb de cele mai bune practici care 
nu au legătură doar cu instruirea și formarea lor, ci și cu cele destinate să contribuie la 
obiectivul de promovare a echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active în rândul 
elevilor.

Amendamentul 544
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiectele multilaterale de elaborare, 
promovare și difuzare de cele mai bune 
practici pentru a consolida echitatea, 
coeziunea socială și cetățenia activă.

Or. en

Justificare

Scopul modificării este de a sprijini acțiuni specifice de schimb de cele mai bune practici care 
nu au legătură doar cu instruirea și formarea lor, ci și cu cele destinate să contribuie la 
obiectivul de promovare a echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active în rândul 
elevilor.

Amendamentul 545
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) – partea introductivă (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) În domeniul Comenius 
(învățământul școlar), acțiunile 
menționate la alineatul (1) includ, printre 
altele:

Or. en

Amendamentul 546
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) mobilitatea elevilor în contextul 
parteneriatelor descrise la literele (a) și 
(ba) ale alineatului (1) și la prezentul 
paragraf litera (a), inclusiv mobilitatea pe 
termen lung, pentru o perioadă de până la 
un an;

Or. cs

Amendamentul 547
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, dezvoltarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între Uniune și
instituții de învățământ superior din țări 
terțe, precum și în sectorul tineretului, în 
special pentru învățarea reciprocă și 
proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, consolidarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între instituții 
de învățământ superior și de formare din 
Uniune și din țări terțe, precum și în 
sectorul tineretului, în special pentru 
învățarea reciprocă și proiectele de 
educație comune, promovarea cooperării 
regionale, în special cu țările din 
vecinătate, precum țările din sudul 
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Mediteranei.

Or. fr

Amendamentul 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, dezvoltarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între Uniune și 
instituții de învățământ superior din țări 
terțe, precum și în sectorul tineretului, în 
special pentru învățarea reciprocă și 
proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, consolidarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între instituții 
de învățământ superior din Uniune și din 
țări terțe, precum și în sectorul tineretului, 
în special pentru învățarea reciprocă și 
proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate și contribuie la dezvoltarea 
calitativă și cantitativă a plasării tinerilor 
în cadrul formării profesionale.

Or. fr

Amendamentul 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, dezvoltarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între Uniune și
instituții de învățământ superior din țări 
terțe, precum și în sectorul tineretului, în 
special pentru învățarea reciprocă și 

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, consolidarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între instituții 
de învățământ superior din Uniune și din 
țări terțe, precum și în sectorul tineretului, 
în special pentru învățarea reciprocă și 
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proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate (precum țările din sudul 
Mediteranei).

Or. fr

Amendamentul 550
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, dezvoltarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între Uniune și 
instituții de învățământ superior din țări 
terțe, precum și în sectorul tineretului, în 
special pentru învățarea reciprocă și 
proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, consolidarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între instituții 
de învățământ superior și profesional din 
Uniune și din țări terțe, precum și în 
sectorul tineretului, în special pentru 
învățarea reciprocă și proiectele de 
educație comune, promovarea cooperării 
regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

Or. en

Amendamentul 551
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea,
dezvoltarea, dezvoltarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între Uniune și 
instituții de învățământ superior din țări 

(2) Această acțiune sprijină, de asemenea, 
dezvoltarea, consolidarea capacităților, 
integrarea regională, schimburile de 
cunoștințe și procesele de modernizare prin 
intermediul parteneriatelor între instituții 
de învățământ superior și profesional din 
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terțe, precum și în sectorul tineretului, în 
special pentru învățarea reciprocă și 
proiectele de educație comune, promovarea 
cooperării regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

Uniune și din țări terțe, precum și în 
sectorul tineretului, în special pentru 
învățarea reciprocă și proiectele de 
educație comune, promovarea cooperării 
regionale, în special cu țările din 
vecinătate.

Or. en

Amendamentul 552
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) În domeniul Erasmus (învățământul 
superior), acțiunile menționate la 
alineatul (1) includ, printre altele:

Or. en

Amendamentul 553
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) programele Erasmus intensive („școli 
de vară Erasmus”) în cadrul 
parteneriatelor menționate la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (ba), inclusiv ca 
oportunități între studenți și întreprinderi, 
pentru a facilita corelarea ofertei cu 
cererea de locuri de muncă. 

Or. it
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Amendamentul 554
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou) – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1b) În domeniul Leonardo da Vinci 
(EFP), acțiunile menționate la alineatul 
(1) includ, printre altele:

Or. en

Amendamentul 555
Zoltán Bagó

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) parteneriatele între școli, în vederea 
dezvoltării de proiecte comune de învățare 
pentru elevi și profesori („parteneriate 
școlare Leonardo”).

Or. en


