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Amendamentul 1
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar, precum și la calificări la nivel 
înalt, facilitând astfel trecerea de la 
educație la mediul muncii, sporind 
capacitatea de inserție profesională a 
tinerilor și reducând segmentarea pieței 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la 
beneficiile oferite de un învățământ școlar, 
profesional, de formare continuă și de un 
învățământ universitar, orientate spre 
cerințele pieței forței de muncă din cadrul
unei societăți moderne și durabile;

Or. en
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Amendamentul 3
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru integrarea cu succes pe piața forței 
de muncă și cariera acestora, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

Or. en

Amendamentul 4
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele unei 
societăți competitive, integrative și 
durabile;

Or. it

Amendamentul 5
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele unei 
societăți moderne și durabile;

Or. en

Amendamentul 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiectul de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea
tinerilor pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie orientat spre 
acordarea posibilității tinerilor de a 
participa în societate și spre a-i pregăti
pentru o Europă a viitorului, adică 
oferindu-le oportunități de implicare în 
activități sociale și de contribuire la 
modelarea societății, precum și garantarea 
accesului tuturor tinerilor la un învățământ 
școlar, profesional și universitar orientat 
spre cerințele tehnologice ale unei societăți 
moderne și durabile;

Or. en

Amendamentul 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea
tinerilor pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie acordarea 
posibilității tinerilor de a participa pe 
deplin în societate și de a-i pregăti pentru 
o Europă a viitorului, adică oferindu-le 
oportunități de implicare în activități 
sociale și de a contribui la modelarea 
societății, precum și garantarea accesului 
tuturor tinerilor la un învățământ școlar, 
profesional și universitar orientat spre 
cerințele tehnologice ale unei societăți 
moderne și durabile;

Or. en

Amendamentul 8
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar și la o educație non-formală 
„în afara școlii”, orientate spre cerințele 
unei societăți moderne și durabile; acest 
lucru ar contribui la a asigura un 
angajament deplin al elevilor în timpul 
studiilor, subliniind importanța 
sensibilizării publicului și implicarea de la 
o vârstă fragedă;

Or. en
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Amendamentul 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar și la educația non-formală,
orientate spre cerințele tehnologice ale 
unei societăți moderne și durabile;

Or. en

Amendamentul 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea 
continuă a tinerilor pentru o Europă a 
viitorului, adică garantarea accesului 
tuturor tinerilor la un învățământ școlar, 
profesional și universitar orientat spre 
cerințele tehnologice ale unei societăți 
moderne și durabile; precizează însă că 
educația și formarea profesională trebuie 
adaptate la cerințele variabile ale acestor 
domenii în așa fel încât să existe 
posibilitatea integrării tinerilor pe piața 
muncii și a reformării profesionale a 
celor cu experiență îndelungată;

Or. es
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Amendamentul 11
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile pentru spori accesul acestora la 
piața muncii, fără ca tinerii să fie excluși 
din câmpul muncii, fiind necesar, cu atât 
mai mult, ca acești tineri să fie sprijiniți; 
accesul la educație nu trebuie să depindă 
de starea socială sau financiară a 
părinților; deosebit de importantă este 
permeabilitatea orizontală a nivelurilor de 
educație atât în ceea ce privește educația 
școlară, cât și cea profesională;

Or. de

Amendamentul 12
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile, indiferent de originea socială și 
de condițiile financiare ale părinților;

Or. de
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Amendamentul 13
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar orientat spre cerințele 
tehnologice ale unei societăți moderne și 
durabile;

1. subliniază faptul că scopul tuturor 
inițiativelor trebuie să fie formarea tinerilor 
pentru o Europă a viitorului, adică 
garantarea accesului tuturor tinerilor la un 
învățământ școlar, profesional și 
universitar și formare continuă orientate
spre cerințele tehnologice ale unei societăți 
moderne și durabile;

Or. de

Amendamentul 14
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că investițiile în 
capitalul uman, în special în generațiile 
tinere reprezintă o condiție de bază pentru 
realizarea obiectivelor strategiei 2020; 
subliniază astfel faptul că educația și 
formarea trebuie să reprezinte de acum 
înainte preocupări prioritare ale Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că instituțiile de educație și 
formare pentru stagii ar trebui să se
preocupe de completarea programei 
studenților lor, astfel încât aceștia să 
poată acumula experiență în domeniile 
alese de ei pentru a stimula educația și a 
facilita contactul cu practica 
profesională;

Or. pt

Amendamentul 16
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că pentru realizarea 
completă a obiectivelor inițiativei 
„Garanția europeană pentru tineret” este 
necesară o colaborare strânsă între 
autoritățile regionale și toate grupurile de 
interese angajate în favoarea tinerilor;

Or. it

Amendamentul 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că politicile pentru 
tineret trebuie luate în considerare în 
legătură cu politicile în materie de 
educație, ocuparea forței de muncă, 
incluziune socială și macroeconomie; 
subliniază faptul că situația tinerilor în 
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ceea ce privește ocuparea forței de muncă 
depinde de politicile economice generale 
și îndeamnă statele membre să realizeze 
un transfer spre investiții și creare de 
locuri de muncă în urma cărora vor 
beneficia, în special, tinerii; regretă faptul 
că inițiativa „Tineretul în mișcare” se 
concentrează, în cea mai mare parte, 
asupra pieței forței de muncă; subliniază 
faptul că măsurile de austeritate cu, de 
exemplu, reduceri în sistemul de 
învățământ și crearea de locuri de muncă 
nu va ajuta tinerii și va avea potențialul 
de a dăuna societății și economiei pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că politicile pentru 
tineret trebuie luate în considerare în 
legătură cu politicile în materie de 
educație, ocuparea forței de muncă, 
incluziune socială și macroeconomie; 
regretă faptul că inițiativa „Tineretul în 
mișcare” se concentrează, în cea mai 
mare parte, asupra pieței forței de muncă; 
subliniază faptul că măsurile de 
austeritate cu, de exemplu, reduceri în 
sistemul de învățământ și crearea de 
locuri de muncă nu va ajuta tinerii și va 
avea potențialul de a dăuna societății și 
economiei pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a reduce 
abandonul școlar timpuriu, care 
împiedică dezvoltarea economică și 
socială și, prin urmare, obiectivul UE de 
creștere inteligentă și incluzivă; 
subliniază faptul că această problemă 
complexă poate fi soluționată numai prin 
strategii eficiente la nivel local, regional, 
național și european, acordând atenție 
aspectelor și caracteristicilor speciale ale 
fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 20
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută înființarea grupului de experți 
la nivel înalt, prezidat de Prințesa 
Laurentien din Țările de Jos, pentru a 
identifica modalități de abordare a 
cauzelor nivelurilor scăzute de educație și 
de ridicare a acestor niveluri în UE, 
contribuind astfel la soluții eficace și în 
alte domenii, precum sărăcia și 
capacitatea de inserție profesională; 

Or. en
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Amendamentul 21
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui 
cauze, potrivit OIM, nu sunt nivelul 
veniturilor și al costurilor nesalariale, 
drepturile de participare și standardele de 
protecție socială – și că contractele de 
muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

2. subliniază că, în prezent, șomajul este de 
21 % în UE și că astfel reprezintă una 
dintre cele mai urgente provocări din UE. 
deoarece până în 2020 aproximativ 35 % 
din toate locurile de muncă necesită 
înaltă calificare coroborată cu capacitate 
de adaptare și de inovare, obiectivul 
stabilit în strategia UE 2020 de a crește la 
40 % proporția persoanelor cu studii 
superioare sau echivalente având vârste 
cuprinse între 30 și 34 de ani trebuind să 
fie urmărit cu insistență. În același timp, 
persoanelor care renunță la studii trebuie 
să li se ofere posibilități creative de 
reluare a studiilor;

Or. de

Amendamentul 22
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat - un șomaj ale cărui 
cauze, potrivit OIM, nu sunt nivelul 
veniturilor și al costurilor nesalariale, 
drepturile de participare și standardele de 
protecție socială - și că toate contractele 
de muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor
trebuie eliminat; consideră că, în vederea 
soluționării acestei probleme, tinerii 
trebuie să fie protejați împotriva 
discriminării la locul de muncă pe criterii 
de vârstă, prin punerea eficientă în 
aplicare a Directivei 2000/78/CE de 
interzicere a discriminării pe criterii de 
vârstă și prin punerea în aplicare a 
tuturor actelor legislative europene în 
vigoare în domeniul ocupării forței de 
muncă și al afacerilor sociale;
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Or. en

Amendamentul 23
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui 
cauze, potrivit OIM, nu sunt nivelul 
veniturilor și al costurilor nesalariale, 
drepturile de participare și standardele de 
protecție socială – și că toate contractele 
de muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie judecat în conformitate cu 
principiul că atât angajatul, cât și 
angajatorul, vor avea beneficii – un șomaj 
ale cărui cauze, potrivit OIM, nu sunt 
nivelul veniturilor și al costurilor 
nesalariale, drepturile de participare și 
standardele de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 24
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui 
cauze, potrivit OIM, nu sunt nivelul 
veniturilor și al costurilor nesalariale, 
drepturile de participare și standardele de 
protecție socială – și că toate contractele 
de muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat și că toate contractele de 
muncă ar trebui să prevadă din prima zi 
toate drepturile sociale; respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

Or. en
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Amendamentul 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui 
cauze, potrivit OIM, nu sunt nivelul 
veniturilor și al costurilor nesalariale, 
drepturile de participare și standardele de 
protecție socială – și că toate contractele de 
muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
– un șomaj ale cărui cauze, potrivit OIM, 
nu sunt nivelul veniturilor și al costurilor 
nesalariale, drepturile de participare și 
standardele de protecție socială – este o 
provocare majoră pe teritoriul Europei și, 
până în prezent, nu a fost abordată 
suficient de către UE și statele membre; 
subliniază că șomajul la o vârstă fragedă 
expune individul la un risc foarte ridicat 
de sărăcie pe termen lung; subliniază că
toate contractele de muncă trebuie să 
prevadă din prima zi drepturi sociale 
neîngrădite și respinge propunerea de a nu 
ține seama de acest principiu;

Or. en

Amendamentul 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiectul de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui 
cauze, potrivit OIM, nu sunt nivelul 
veniturilor și al costurilor nesalariale, 
drepturile de participare și standardele de 
protecție socială – și că toate contractele de 
muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
– un șomaj ale cărui cauze, potrivit OIM, 
nu sunt nivelul veniturilor și al costurilor 
nesalariale, drepturile de participare și 
standardele de protecție socială – este o 
provocare majoră pe teritoriul UE și
trebuie eliminat; subliniază că șomajul la 
o vârstă fragedă expune individul la un 
risc foarte ridicat de sărăcie pe termen 
lung; subliniază că toate contractele de 
muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
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propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

Or. en

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială - și că toate contractele de muncă 
trebuie să prevadă din prima zi drepturi 
sociale neîngrădite și respinge propunerea 
de a nu ține seama de acest principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială; situația s-a înrăutățit ca urmare a 
crizei economice și financiare, care a 
îngreunat accesul tinerilor europeni pe 
piața forței de muncă; toate contractele de 
muncă trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu;

Or. en

Amendamentul 28
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială – și că toate contractele de muncă 
trebuie să prevadă din prima zi drepturi 
sociale neîngrădite și respinge propunerea 

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială – și că contractele de muncă trebuie 
să prevadă din prima zi drepturi sociale 
neîngrădite pentru a permite tinerilor un 
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de a nu ține seama de acest principiu; debut corespunzător al carierei 
profesionale și pentru a împiedica 
discriminarea și exploatarea; respinge
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu al nediscriminării între 
lucrători, indiferent de vârstă și 
experiență profesională;

Or. de

Amendamentul 29
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială - și că toate contractele de muncă 
trebuie să prevadă din prima zi drepturi 
sociale neîngrădite și respinge propunerea 
de a nu ține seama de acest principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială - și că toate contractele de muncă, 
de educație, de stagiu de pregătire și de 
practică trebuie să prevadă din prima zi 
drepturi sociale neîngrădite și respinge 
propunerea de a nu ține seama de acest 
principiu; nu trebuie acceptate termene de 
preaviz scurtate, reducerea 
regulamentelor tarifare și legislative 
actuale, fiind necesar ca drepturile de 
participare și libertatea sindicală să fie 
aplicabile din prima zi de muncă;

Or. de

Amendamentul 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială - și că toate contractele de muncă 
trebuie să prevadă din prima zi drepturi 
sociale neîngrădite și respinge propunerea 
de a nu ține seama de acest principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială - și că toate contractele de muncă 
trebuie să prevadă din prima zi drepturi 
sociale neîngrădite și respinge propunerea 
de a nu ține seama de acest principiu;
consideră, în acest scop, că este de dorit 
un cadru UE de reglementare pentru 
introducerea drepturilor și a dispozițiilor 
de protecție a formelor de muncă atipice 
și a angajării pe perioadă determinată 
care să includă, în primul rând, stabilirea 
salariilor minime și contribuții egale la 
pensii, astfel cum se practică în cazul 
contractelor standard; 

Or. it

Amendamentul 31
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială - și că toate contractele de muncă 
trebuie să prevadă din prima zi drepturi 
sociale neîngrădite și respinge propunerea 
de a nu ține seama de acest principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială – și că contractele de muncă trebuie 
să prevadă din prima zi drepturi sociale și 
respinge propunerea de a nu ține seama de 
acest principiu;

Or. de



AM\856627RO.doc 19/96 PE458.607v01-00

RO

Amendamentul 32
Roger Helmer

Proiectul de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială – și că toate contractele de muncă 
trebuie să prevadă din prima zi drepturi 
sociale neîngrădite și respinge propunerea 
de a nu ține seama de acest principiu;

2. subliniază că șomajul în rândul tinerilor 
trebuie eliminat – un șomaj ale cărui cauze, 
potrivit OIM, nu sunt nivelul veniturilor și 
al costurilor nesalariale, drepturile de 
participare și standardele de protecție 
socială – și că contractele de muncă trebuie 
să prevadă din prima zi drepturi sociale 
neîngrădite și respinge propunerea de a nu 
ține seama de acest principiu;

Or. en

Amendamentul 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază cât de important este să se 
țină seama de necesitatea ca lucrătorii 
tineri să beneficieze de garanții minime în 
domeniul sănătății, al siguranței, al 
veniturilor și al contribuției la asigurările 
de pensii care să excludă discriminarea în 
funcție de tipul de contract;

Or. es

Amendamentul 34
Emilie Turunen, Karima Delli

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

2a. reamintește că obținerea unui loc de 
muncă nu înseamnă scăparea de sărăcie 
și că tinerii sunt deosebit de susceptibili să 
intre în categoria lucrătorilor săraci; 
subliniază, prin urmare, că eforturile de a 
oferi locuri de muncă de calitate și 
eforturile depuse în vederea inserției 
profesionale a tinerilor ar trebui să fie 
strâns legate între ele; subliniază 
necesitatea de a consolida politica în 
domeniul ocupării forței de muncă cu 
politici sociale solide care să permită o 
viață demnă în caz de șomaj;

Or. en

Amendamentul 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra faptului că 
obținerea unui loc de muncă nu înseamnă 
scăparea de sărăcie și că tinerii sunt 
deosebit de susceptibili să intre în 
categoria lucrătorilor săraci; subliniază, 
prin urmare, că eforturile de a oferi locuri 
de muncă de calitate și eforturile depuse 
în vederea inserției profesionale a 
tinerilor ar trebui să fie strâns legate între 
ele; subliniază necesitatea de a consolida 
politica în domeniul ocupării forței de 
muncă cu politici sociale solide care să 
permită o viață demnă în caz de șomaj;

Or. en
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Amendamentul 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiect de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că inițiativa 
„Tineretul în mișcare” nu va combate sau 
soluționa șomajul alarmant în rândul 
tinerilor în toată Europa; invită toate 
statele membre să creeze o strategie 
națională de combatere a șomajului în 
rândul tinerilor și să le asigure tinerilor 
accesul la locuri de muncă, educație și 
formare de calitate;

Or. en

Amendamentul 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că inițiativa „Tineretul în 
mișcare” nu va combate sau soluționa 
șomajul alarmant în rândul tinerilor în 
toată Europa; invită toate statele membre 
să creeze o strategie națională de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor 
și să le asigure tinerilor accesul la locuri 
de muncă, educație și formare de calitate, 
încurajând și sprijinind totodată spiritul 
antreprenorial în rândul tinerilor;

Or. en
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Amendamentul 38
Iliana Malinova Iotova

Proiectul de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile în ceea ce privește 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale Strategiei UE 2020 în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor; consideră că 
grupurile-țintă și indicatorii propuși în 
inițiativă ar trebui monitorizați de Comisie, 
iar progresele realizate în punerea în 
aplicare ar trebui măsurate prin indicatori 
clari;

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile, asociate cu 
mijloace financiare adecvate în ceea ce 
privește punerea în aplicare a orientărilor 
integrate ale Strategiei UE 2020 în vederea 
reducerii șomajului în rândul tinerilor; 
consideră că grupurile-țintă și indicatorii 
propuși în inițiativă ar trebui monitorizați 
de Comisie, iar progresele realizate în 
punerea în aplicare ar trebui măsurate prin 
indicatori clari; în programele naționale 
de reformă, statele membre ar trebui să se 
dedice unor obiective specifice care ar 
permite creșterea ratei de ocupare a forței 
de muncă (pentru cei care nu studiază) la 
75 %;

Or. en

Amendamentul 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile în ceea ce privește 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale Strategiei UE 2020 în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor; consideră că 
grupurile-țintă și indicatorii propuși în 
inițiativă ar trebui monitorizați de Comisie, 
iar progresele realizate în punerea în 
aplicare ar trebui măsurate prin indicatori 
clari;

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile, asociate cu 
mijloace financiare adecvate în ceea ce 
privește punerea în aplicare a orientărilor 
integrate ale Strategiei UE 2020 în vederea 
reducerii șomajului în rândul tinerilor; 
consideră că grupurile-țintă și indicatorii 
propuși în inițiativă ar trebui monitorizați 
de Comisie, iar progresele realizate în 
punerea în aplicare ar trebui măsurate prin 
indicatori clari; în programele naționale 
de reformă, statele membre ar trebui să se 
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dedice unor obiective specifice care ar 
permite creșterea ratei de ocupare a forței 
de muncă (pentru cei care nu studiază), 
de asemenea, la 75 %;

Or. en

Amendamentul 40
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile în ceea ce privește 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale Strategiei UE 2020 în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor; consideră că 
grupurile-țintă și indicatorii propuși în 
inițiativă ar trebui monitorizați de Comisie, 
iar progresele realizate în punerea în 
aplicare ar trebui măsurate prin indicatori 
clari;

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile în ceea ce privește 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale Strategiei UE 2020 în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor; în acest scop, 
statele membre trebuie să ridice gradul de 
ocupare al tinerilor cu vârste cuprinse 
între 15 și 20 de ani cu 10 % până în 
2014; consideră că grupurile-țintă și 
indicatorii propuși în inițiativă ar trebui 
monitorizați de Comisie, iar progresele 
realizate în punerea în aplicare ar trebui 
măsurate prin indicatori clari;

Or. de

Amendamentul 41
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile în ceea ce privește 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale Strategiei UE 2020 în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor; consideră că 
grupurile-țintă și indicatorii propuși în 

3. reiterează importanța unor obiective 
concrete, controlabile în ceea ce privește 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale Strategiei UE 2020 în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor; recunoaște că 
punerea în aplicare a noilor orientări 
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inițiativă ar trebui monitorizați de Comisie, 
iar progresele realizate în punerea în 
aplicare ar trebui măsurate prin indicatori 
clari;

integrate este responsabilitatea statelor 
membre, în timp ce Comisia ar trebui să 
sprijine și să controleze acțiunile la nivel 
național prin intermediul metodei 
deschise de coordonare (MDC); consideră 
că grupurile-țintă și indicatorii propuși în 
inițiativă ar trebui monitorizați de Comisie, 
iar progresele realizate în punerea în 
aplicare ar trebui măsurate prin indicatori 
clari;

Or. en

Amendamentul 42
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește faptul că pentru 
obiectivele și inițiativele principale ale 
strategiei UE 2020, cum ar fi inițiativa 
„Tineri în mișcare”, trebuie prevăzute 
sume corespunzătoare; subliniază faptul 
că trebuie găsite neapărat posibilități de 
finanțare adecvate pentru ca tinerii să 
profite în viitor de rezultate concrete în 
domeniul educației, al formării și al 
ocupării forței de muncă; solicită, prin 
urmare, ca Uniunea Europeană să 
utilizeze integral fondurile de care 
dispune, în primul rând fondurile 
structurale, pentru finanțarea măsurilor 
care sunt în favoarea tinerilor;

Or. fr

Amendamentul 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 
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Proiect de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că principala 
preocupare a tinerilor este aceea de a fi 
independenți, de a avea acces la îngrijiri 
medicale și o locuință decentă la un preț 
rezonabil, fiind totodată în măsură să se 
formeze, să muncească și să se dezvolte; 
invită, prin urmare, statele membre să 
elimine discriminarea pe criterii de vârstă 
cu privire la accesul la sistemele de 
venituri minime și asistență socială, 
precum excluderea tinerilor de la 
sistemele de venituri minime ca urmare a 
lipsei de contribuții la asigurările sociale; 

Or. en

Amendamentul 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. subliniază că mobilitatea transnațională 
pentru dobândirea de noi competențe este 
un instrument puternic în vederea 
îmbunătățirii aptitudinilor și a 
competențelor, a dezvoltării personale și a 
cetățeniei active a tinerilor; consideră că 
mobilitatea voluntară ar trebui, prin 
urmare, promovată în cazul tuturor 
tinerilor – independent de situația lor 
financiară, socială sau geografică –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual; salută, prin 
urmare, inițiativa Comisiei de a crea un 
site internet dedicat inițiativei „Tineretul 
în mișcare”, pentru informații cu privire 
la învățământul UE și posibilitățile de 
mobilitate; subliniază necesitatea unei 
comunicări active a informațiilor privind 
acest site internet în rândul tinerilor, a 
multiplicatorilor și a altor părți interesate 
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relevante;

Or. en

Amendamentul 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiect de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie
promovată în cazul tuturor tinerilor -
independent de situația lor financiară -
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. subliniază că mobilitatea transnațională 
pentru dobândirea de noi competențe este 
un instrument puternic în vederea 
îmbunătățirii aptitudinilor și a 
competențelor, a dezvoltării personale și a 
cetățeniei active a tinerilor; consideră că 
mobilitatea voluntară ar trebui, prin
urmare, promovată în cazul tuturor 
tinerilor – independent de situația lor 
financiară, socială sau geografică –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual; salută, prin 
urmare, inițiativa Comisiei de a crea un 
site internet dedicat inițiativei „Tineretul 
în mișcare”, pentru informații cu privire 
la învățământul UE și posibilitățile de 
mobilitate; subliniază necesitatea unei 
comunicări active a informațiilor privind 
acest site internet în rândul tinerilor, a 
multiplicatorilor și a altor părți interesate 
relevante;

Or. en

Amendamentul 46
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiect de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor -
independent de situația lor financiară -
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor -
independent de situația lor financiară;

Or. de

Amendamentul 47
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiect de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și profesionale, 
precum și al formării profesionale și în 
scopul angajării trebuie promovată în cazul 
tuturor tinerilor – independent de situația 
lor financiară, originea socială și etnică, 
precum și de handicapurile acestora sau 
de problemele de sănătate;

Or. en

Amendamentul 48
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor, pe 
baza cerințelor de formare profesională și 
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stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

de ocupare a forței de muncă ale fiecărui 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 49
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor -
independent de situația lor financiară -
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor -
independent de situația lor financiară -
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual și că toți tinerii 
care urmează cursuri de formare 
profesională trebuie să aibă posibilitatea 
de a profita de mobilitate indiferent de 
tipul formării și de opțiunile educative ale 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 50
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual și oferindu-se 
orientare și consiliere profesională pe 
parcursul procesului;
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Or. en

Amendamentul 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual și oferindu-se 
orientare și consiliere profesională pe 
parcursul procesului;

Or. en

Amendamentul 52
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor -
independent de situația lor financiară -
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual; mobilitatea nu 
trebuie să atragă cu sine dezavantaje în 
ceea ce privește veniturile și asigurările 
sociale; subliniază semnificația creșterii 
mobilității absolvirii unei instituții de 
învățământ școlar, profesional sau 
universitar, precum și a calificărilor 
obținute în urma stagiilor de formare 
efectuate în interiorul UE; această 
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recunoaștere trebuie să se realizeze în 
primele 12 luni de la obținerea calificării;

Or. de

Amendamentul 53
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării 
contribuie la dezvoltarea profesională și 
personală continuă și trebuie promovată în 
cazul tuturor tinerilor – independent de 
situația lor financiară – stabilindu-se gradul 
de mobilitate al fiecăruia în mod 
individual;

Or. de

Amendamentul 54
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiect de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării și 
perfecționării profesionale în scopul 
efectuării de studii și angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor -
independent de situația lor financiară -
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

Or. de
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Amendamentul 55
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiect de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea în cadrul 
educației școlare și al formării profesionale 
și în scopul angajării trebuie promovată în 
cazul tuturor tinerilor – independent de 
situația lor financiară – stabilindu-se gradul 
de mobilitate al fiecăruia în mod
individual;

Or. en

Amendamentul 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
promovată în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

4. consideră că mobilitatea voluntară în 
cadrul educației școlare și al formării 
profesionale și în scopul angajării trebuie 
sprijinită în cazul tuturor tinerilor –
independent de situația lor financiară –
stabilindu-se gradul de mobilitate al 
fiecăruia în mod individual;

Or. pt

Amendamentul 57
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște și evidențiază rolul 
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autorităților locale și regionale în 
domeniul educației și al mobilității; 
consideră că trebuie recunoscut în 
întregime rolul acestor autorități, al 
organismelor UE și al statelor membre în 
elaborarea și implementarea programelor 
de educație și de formare; 

Or. fr

Amendamentul 58

Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz

Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că trebuie extinse 
cunoștințele privind posibilitățile de 
introducere a studiilor de la distanță în 
instituțiile de învățământ superior, 
deoarece, în cadrul acestui tip de formare 
profesională, munca și formarea pot fi 
reconciliate mai bine;

Or. bg

Amendamentul 59
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a încuraja 
tinerii să obțină o diplomă sau să obțină 
competențele necesare cu ajutorul unei 
formări suplimentare care să le 
îmbunătățească șansele de a accede pe 
piața muncii;
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Or. it

Amendamentul 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută obiectivele Comisiei de a 
extinde mobilitatea în scop educațional la 
toți tinerii din Europa, până în 2020; 
regretă, cu toate acestea, că inițiativa 
„Tineretul în mișcare” este mult prea 
centrat pe mobilitatea studenților; invită 
Comisia să furnizeze cifre-țintă specifice 
fiecărui program de mobilitate și, în 
special, să stabilească cifre concrete și 
ambițioase pentru mobilitatea în formarea 
profesională; subliniază că mobilitatea a 
fost recunoscută ca o valoare adăugată 
pentru persoanele care urmează cursuri 
de formare profesională, întrucât le 
consolidează capacitatea de inserție 
profesională; solicită, prin urmare, o 
creștere a cotei bugetului dedicat 
programului Leonardo;

Or. en

Amendamentul 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută obiectivele Comisiei de a 
extinde mobilitatea în scop educațional la 
toți tinerii din Europa, până în 2020; 
regretă, cu toate acestea, că inițiativa 
„Tineretul în mișcare” este mult prea 
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centrat pe mobilitatea studenților; invită 
Comisia să furnizeze cifre-țintă specifice 
fiecărui program de mobilitate, inclusiv 
pentru mobilitatea în formarea 
profesională; subliniază că mobilitatea a 
fost recunoscută ca o valoare adăugată 
pentru persoanele care urmează cursuri 
de formare profesională, întrucât le 
consolidează capacitatea de inserție 
profesională; solicită, prin urmare, o 
creștere a cotei bugetului dedicat 
programului Leonardo;

Or. en

Amendamentul 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. este convins că mobilitatea tinerilor, 
care contribuie la prosperitate și la o 
dezvoltare solidară a societăților noastre 
moderne, ar trebui să devină mai degrabă 
norma decât excepția; subliniază faptul că 
ar trebui îmbunătățită atracția pentru 
mobilitate și că sprijinul financiar ar 
trebui să fie considerabil și suficient, 
acordându-se o atenție deosebită 
persoanelor cele mai dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

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

4b. este convins că mobilitatea tinerilor, 
care contribuie la prosperitate și la o 
dezvoltare solidară a societăților noastre 
moderne, ar trebui să devină mai degrabă 
norma decât excepția; subliniază că ar 
trebui îmbunătățită atracția pentru 
mobilitate și că sprijinul financiar ar 
trebui să fie considerabil și suficient, 
acordându-se o atenție deosebită 
persoanelor cele mai dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că o finanțare ambițioasă 
este necesară pentru a se conforma cu 
obiectivul de a oferi tuturor posibilitatea 
de a efectua o parte a studiilor sau a 
formării în străinătate; consideră că 
educația și formarea trebuie să fie o 
prioritate pentru Uniunea Europeană și 
că acest obiectiv ar trebui să se reflecte în 
viitoarele perspective financiare;

Or. en

Amendamentul 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

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

4c. subliniază că o finanțare ambițioasă 
este necesară pentru a se conforma cu 
obiectivul de a oferi tuturor posibilitatea 
de a efectua o parte a studiilor sau a 
formării în străinătate; consideră că 
educația și formarea trebuie să fie o 
prioritate pentru Uniunea Europeană și 
că acest obiectiv ar trebui să se reflecte în 
viitoarele perspective financiare;

Or. en

Amendamentul 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. recunoaște rolul autorităților locale și 
regionale în domeniul formării și al 
mobilității; consideră că aptitudinile și 
experiența acestora ar trebui considerate 
complementare acțiunii UE; subliniază 
faptul că, în vederea realizării obiectivelor 
sale, UE ar trebui să dezvolte o abordare 
partenerială, în special cu autoritățile 
locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. recunoaște rolul autorităților locale și 
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regionale în domeniul formării și al 
mobilității; consideră că aptitudinile și 
experiența acestora ar trebui considerate 
complementare acțiunii UE; subliniază 
faptul că, în vederea realizării obiectivelor 
sale, UE ar trebui să dezvolte o abordare 
partenerială, în special cu autoritățile 
locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 68
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să promoveze 
mobilitatea în scopul educației și al 
inserției profesionale prin: a) creșterea 
gradului de sensibilizare și facilitarea 
accesului la informații pentru toți tinerii 
interesați; b) sublinierea, în etapele 
timpurii ale educației, a valorii adăugate a 
mobilității; c) garantarea validității 
rezultatelor învățării ale experiențelor de 
mobilitate între statele membre; d) 
reducerea birocrației și stimularea 
cooperării între autoritățile relevante din 
cadrul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 69
Antigoni Papadopoulou

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

4b. invită statele membre să promoveze 
mobilitatea în scopul educației și a 
inserției profesionale prin: a) 
consolidarea educației UE și a 
programelor care vizează tinerii, precum 
Erasmus, Leonardo, „Tineretul în 
acțiune”; b) îmbunătățirea punerii în 
aplicare a instrumentelor europene în 
vigoare, precum Sistemul european de 
credite transferabile (ECTS) și Europass; 
dezvoltarea noilor instrumente pe care le-
a analizat deja, precum site-ul internet al 
inițiativei „Tineretul în mișcare”, cardul 
„Tineretul în mișcare”, Pașaportul 
european al competențelor și proiectul-
pilot „Primul loc de muncă EURES”; 

Or. en

Amendamentul 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că toate 
conținuturile educative informale trebuie 
recunoscute în întregime, deoarece 
acestea reprezintă un instrument 
important de promovare a muncii în 
echipă și a creativității și permit o mai 
bună integrare a tinerilor în câmpul 
muncii;

Or. es
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Amendamentul 71
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută proiectul EURES, deoarece 
oferă tinerilor o șansă să-și găsească un 
loc de muncă, nefiind totuși permis ca 
acest lucru să conducă la o scădere a 
nivelului intelectual în interiorul UE;

Or. de

Amendamentul 72
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. Parlamentul European este informat 
periodic cu privire la „Tabela de marcaj a 
mobilității”, cu privire la progresele 
înregistrate de statele membre în legătură 
cu eliminarea obstacolelor din acest 
domeniu și solicită punerea în aplicare în 
mod consecvent a măsurilor precum 
ECVET, EQR și ECTS în scopul 
asigurării recunoașterii rezultatelor și a 
diplomelor;

Or. de

Amendamentul 73
Milan Zver

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

4a. invită statele membre să ofere 
tinerilor, în strânsă cooperare cu 
întreprinderile, informații referitoare la 
profesiile căutate și să reducă obstacolele 
în calea liberei circulații a lucrătorilor; 

Or. en

Amendamentul 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că adaptarea necesară a 
sistemelor școlare și a formării 
profesionale la necesitățile efective ale 
pieței muncii joacă un rol esențial în 
combaterea absenteismului tinerilor;
observă că, din acest motiv, trecerea de la 
învățământul școlar, profesional și 
universitar la câmpul muncii trebuie să fie 
îmbunătățită imediat; salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod;

Or. es

Amendamentul 75
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie susținută mai bine 
pentru a fi cât mai scurtă și salută 
inițiativa „Garanția europeană pentru 
tineret”; consideră că este necesar ca 
partenerii sociali și organizațiile de tineret 
să fie implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, toate calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

Or. en

Amendamentul 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat, subliniind, prin 
urmare, importanța majoră de a pune în 
aplicare în mod eficace inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret” și de a 
o transforma într-un instrument de 
integrare activă pe piața forței de muncă; 
subliniază că, până în prezent, statele 
membre nu și-au asumat niciun 
angajament convingător pentru a pune în 
aplicare „Garanția europeană pentru 
tineret” și solicită acestora să realizeze 
acest lucru cu rapiditate; consideră că este 
necesar ca partenerii sociali, autoritățile 
locale și regionale și organizațiile de 
tineret să fie implicați în elaborarea unei 
strategii durabile pentru reducerea 
șomajului în rândul tinerilor, calificările 
obținute trebuind să fie recunoscute în mod 
formal;
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Or. en

Amendamentul 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat, subliniind, prin 
urmare, importanța majoră a punerii 
efective în aplicare a inițiativei „Garanția 
europeană pentru tineret”, pe care o salută,
și de a o transforma într-un instrument de 
integrare activă pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că, până în prezent, 
statele membre nu și-au asumat niciun 
angajament convingător pentru a pune în 
aplicare „Garanția europeană pentru 
tineret” și solicită acestora să realizeze 
acest lucru cu rapiditate; consideră că este 
necesar ca partenerii sociali, autoritățile 
locale și regionale și organizațiile de 
tineret să fie implicați în elaborarea unei 
strategii durabile pentru reducerea 
șomajului în rândul tinerilor, calificările 
obținute trebuind să fie recunoscute în mod 
formal;

Or. en

Amendamentul 78
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 5. subliniază că trecerea de la învățământul 
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școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

școlar, educația profesională și 
învățământul universitar la câmpul muncii 
trebuie să fie pregătită mai bine și să aibă 
loc imediat și salută inițiativa „Garanția 
europeană pentru tineret”; consideră că este 
necesar ca partenerii sociali și organizațiile 
de tineret să fie implicați în elaborarea unei 
strategii durabile pentru reducerea 
șomajului în rândul tinerilor, calificările 
obținute în urma finalizării studiilor
trebuind să fie recunoscute reciproc în mod 
formal;

Or. en

Amendamentul 79
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat, printre altele, printr-o 
conlucrare îmbunătățită a tuturor 
instituțiilor implicate, și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

Or. de

Amendamentul 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii prin dezvoltarea serviciilor 
eficiente de formare și de consultanță 
profesională trebuie să fie pregătită mai 
bine și să aibă loc imediat și salută 
inițiativa „Garanția europeană pentru 
tineret”; consideră că este necesar ca 
partenerii sociali și organizațiile de tineret 
să fie implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, competențele obținute în 
cadrul învățământului formal și informal
trebuind să fie recunoscute și atestate 
conform „Cadrului european al 
calificărilor”;

Or. it

Amendamentul 81
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, atât calificările formale, 
cât și calificările informale și calificările 
obținute prin intermediul calificărilor 
informale trebuind să fie recunoscute la 
nivelul UE;

Or. de
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Amendamentul 82

Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz

Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;
consideră că, în acest domeniu, o bună 
metodă ar fi racordarea învățământului 
gimnazial la economie prin, de exemplu, 
desemnarea de experți care să ofere 
cursuri și seminarii cu scopul de a 
prezenta școlarilor munca lor; consideră 
că, în acest context, trebuie încurajată 
puternic inaugurarea de centre de 
orientare profesională sau trebuie ca 
instituțiile de învățământ deja existente să 
fie susținute pentru a se implica mai mult 
în astfel de activități;

Or. bg

Amendamentul 83
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii și, de asemenea, îndrumarea în 
ceea ce privește parcursul școlar trebuie 
să fie pregătite mai bine; salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

Or. fr

Amendamentul 84
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că trebuie intensificate 
contactele dintre școli și diferitele cercuri 
și reprezentanți din câmpul muncii; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

Or. fr
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Amendamentul 85
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. consideră că trebuie să se țină seama de 
necesitățile și competențele viitoare 
pentru ca oferta educațională să fie în 
acord cu realitățile pieței muncii;
subliniază că o mai bună armonizare a 
cererii și ofertei reprezintă una dintre 
sarcinile-cheie ale politicii pieței de 
muncă pentru tineri; este astfel de opinie 
că inițiativa „Tineretul în mișcare” ar 
trebui să fie corelată mai strâns cu 
inițiativa „Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă”; subliniază că trecerea 
de la învățământul școlar, profesional și 
universitar la câmpul muncii trebuie să fie 
pregătită mai bine și să aibă loc imediat și 
salută inițiativa „Garanția europeană pentru 
tineret”; consideră că este necesar ca 
partenerii sociali și organizațiile de tineret 
să fie implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

Or. fr

Amendamentul 86
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
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sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod 
formal;

sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor pentru a facilita 
recunoașterea formală a calificărilor 
obținute în cele 27 de state membre;

Or. it

Amendamentul 87
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali și organizațiile de tineret să fie 
implicați în elaborarea unei strategii 
durabile pentru reducerea șomajului în 
rândul tinerilor, calificările obținute 
trebuind să fie recunoscute în mod formal;

5. subliniază că trecerea de la învățământul 
școlar, profesional și universitar la câmpul 
muncii trebuie să fie pregătită mai bine și 
să aibă loc imediat și salută inițiativa 
„Garanția europeană pentru tineret”; 
consideră că este necesar ca partenerii 
sociali, reprezentanții mediului de afaceri
și organizațiile de tineret să fie implicați în 
elaborarea unei strategii durabile pentru 
reducerea șomajului în rândul tinerilor, 
calificările obținute trebuind să fie 
recunoscute în mod formal;

Or. en

Amendamentul 88
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că trebuie realizate 
parteneriate între universități, instituțiile 
de învățământ și organizațiile de tineret 
pentru a susține pătrunderea tinerilor pe 
piața muncii;
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Or. fr

Amendamentul 89
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că documentul „Cadrul 
european și național al calificărilor” ar 
trebui să sprijine trecerea fără probleme 
de la educație la câmpul muncii; 

Or. en

Amendamentul 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină ferm propunerea pentru o 
recomandare a Consiliului privind o 
garanție europeană pentru tineret și 
îndeamnă Consiliul să o adopte cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină ferm propunerea pentru o 
recomandare a Consiliului privind o 
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garanție europeană pentru tineret și 
îndeamnă Consiliul să o adopte cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă Comisiei să constrângă 
statele membre să îmbunătățească în 
continuare cursurile universitare în așa 
fel încât cursurile teoretice să fie 
completate cu stagii de practică obligatorii 
în companiile de stat și în cele private, 
înființându-se un cadru de garanții și de 
standarde minime de calitate cu ajutorul 
căruia să se asigure pregătirea practică și 
condițiile-cadru ale acesteia care să 
excludă total posibilitatea dezvoltării unor 
condiții de muncă disimulate;

Or. es

Amendamentul 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că abandonul școlar 
timpuriu, ca un risc cunoscut pentru 
excluderea viitoare atât de pe piața forței 
de muncă, precum și din societate, trebuie 
redus radical; subliniază că acest 
fenomen trebuie abordat dintr-o 
perspectivă multiplă, corelată cu măsuri 
sociale pentru a îmbunătăți educația și 
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formarea în zonele dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că abandonul școlar 
timpuriu, ca un risc cunoscut pentru 
excluderea viitoare atât de pe piața forței 
de muncă, precum și din societate, trebuie 
redus radical; subliniază că acest 
fenomen trebuie abordat dintr-o 
perspectivă multiplă, corelată cu măsuri 
sociale pentru a îmbunătăți educația și 
formarea în zonele dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 95
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția asupra faptului că mai 
multe studii au arătat că participarea la o 
educație și programe timpurii de înaltă 
calitate au efecte pozitive asupra 
rezultatelor școlare ale participanților și, 
ulterior, asupra trecerii de la educație la 
mediul muncii, în special pentru copiii 
proveniți din familii cu venituri mici și 
alte medii defavorizate; consideră că ar 
trebui acordată mai multă atenție creșterii 
copiilor, la o vârstă fragedă, cu scopul de 
a-i ajuta pe cei proveniți din grupuri 
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defavorizate și de a asigura participarea 
periodică la servicii de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 96
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite
în ceea ce privește orientarea profesională 
și găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că statele membre trebuie să 
adopte măsuri pentru a furniza cât mai 
multe informații, opțiuni și formare 
pentru a ajuta tinerii să își valorifice 
potențialul, însă este convins că acest 
lucru este realizat cel mai bine de către 
persoane care lucrează pe teren la nivel 
local, în fiecare stat membru; 

Or. en

Amendamentul 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite 
în ceea ce privește orientarea profesională 
și găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că trebuie adoptate măsuri 
pentru a sprijini rolul pe care mediul 
educațional și familial îl are în orientarea 
tinerilor în alegerile lor profesionale; 
subliniază necesitatea de a atenua rolul 
mediului social al tinerilor în momentul 
luării deciziei asupra viitoarei orientări 
profesionale a acestora;

Or. en
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Amendamentul 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că familiile și mediul social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 99
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă; solicită statelor 
membre să susțină conferințe de orientare 
profesională în cadrul învățământului 
gimnazial, al căror program să fie 
orientat către necesitățile pieței muncii și 
să ia în considerare și aspectul regional și 
trăsăturile/înzestrările fiecărui școlar; 
programul respectiv se elaborează de 
către instituțiile naționale responsabile pe 
probleme de educație și încadrare în 
muncă împreună cu partenerii sociali;

Or. el
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Amendamentul 100
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă; subliniază că 
un rol special în calificarea pe piața 
muncii revine școlilor care oferă cursuri
specializate, culeg informații de natură 
profesională și identifică și stimulează 
înzestrările și competențele, oferind 
totodată și îndrumare în ceea ce privește 
alegerea profesiei și debutul carierei 
profesionale;

Or. de

Amendamentul 101
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă; subliniază că 
numai astfel se poate asigura accesul la 
diferite posibilități profesionale indiferent 
de originea socială și se oferă astfel 
tinerilor posibilitatea de a-și alege 
profesia corespunzător înclinațiilor și 
aspirațiilor;

Or. de
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Amendamentul 102
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă; consideră că 
un tânăr trebuie privit în ansamblu prin 
prisma calificărilor și formării sale 
profesionale, a planurilor sale de viitor, a 
mediului său familial și social și a 
situației sale materiale;

Or. fr

Amendamentul 103
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă și că aceste 
două domenii trebuie să fie abordate 
împreună, și nu separat;

Or. fr

Amendamentul 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că mediul familial, 
organizațiile de tineret și mediul social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 105
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că mediul familial și social al 
tinerilor și școlile trebuie să fie sprijinite în 
ceea ce privește orientarea profesională și 
găsirea unui loc de muncă;

6. consideră că rolul mediului familial, al 
organizațiilor de tineret și al mediului
social al tinerilor și al școlilor trebuie să fie 
sprijinit în ceea ce privește orientarea 
profesională și găsirea unui loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 106
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că serviciile calitative de 
orientare profesională trebuie dezvoltate 
în continuare; subliniază importanța 
implicării partenerilor sociali în 
conceperea, organizarea, furnizarea și 
finanțarea acestora, pentru a asigura 
relevanța și eficiența pieței forței de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 107
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că partenerii sociali și 
organizațiile de tineret, părinții și școlile 
pot să califice, cu mult timp înaintea 
trecerii la o formare profesională, 
îndrumători specializați în formarea 
profesională; în cazul tinerilor cu nevoie 
specifică de sprijin, măsurile specifice 
trebuie adaptate la părinți și la mediul 
social;

Or. de

Amendamentul 108
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază semnificația educației 
informale în rețelele de tip peer-to-peer, în 
special în cadrul activității organizate a 
asociațiilor de tineret, în obținerea 
competențelor sociale necesare pentru 
orientarea profesională și în inaugurarea 
carierei profesionale prin organizarea 
comună a timpului liber, congrese 
internaționale și angajamente sociale 
voluntare;

Or. de
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Amendamentul 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să prezinte un 
program de modernizare a actualelor 
sisteme de orientare profesională și să 
consolideze legăturile dintre acestea și 
formele de cooperare la nivelul UE; 
constată că, în statele membre, trebuie 
instituite agenții specializate care să 
efectueze schimburi permanente cu 
agențiile din celelalte state în așa fel încât 
să se pună la dispoziție informații actuale 
și fiabile privind actualele oferte de pe 
piața muncii din statele membre ale UE și 
despre competențele pe care un tânăr 
trebuie să le aibă sau să le obțină pentru a 
putea ocupa posturile vacante în țările 
respective;

Or. es

Amendamentul 110
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază cât de necesar este ca 
întreprinderile să ia măsuri 
corespunzătoare în cadrul 
responsabilității lor sociale pentru a 
sprijini tinerii în alegerea fundamentată a 
profesiei, în cazul căreia s-a ținut seama 
atât de atât piețele naționale, cât și de cea 
europeană a muncii; aceste măsuri ar 
trebui să fie însoțite de practică 
profesională orientată;

Or. el
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Amendamentul 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă se bazează în 
continuare pe criteriile de gen și că
aceasta este o componentă care se adaugă 
la inegalitatea între femei și bărbați; 
subliniază că acest lucru are un impact 
atât asupra șomajului femeilor, cât și a 
sărăciei; subliniază că trebuie luate măsuri 
care să ofere o imagine de ansamblu a 
posibilităților profesionale și că în special 
fetele trebuie să fie încurajate să se 
intereseze devreme pentru meseriile 
matematice și tehnice și să fie sprijinite în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă se bazează în 
continuare pe criteriile de gen și că
aceasta este o componentă care se adaugă 
la inegalitatea între femei și bărbați; 
subliniază că acest lucru are un impact 
atât asupra șomajului femeilor, cât și a 
sărăciei; subliniază că trebuie luate măsuri 
care să ofere o imagine de ansamblu a 
posibilităților profesionale și că în special 
fetele trebuie să fie încurajate să se 
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intereseze devreme pentru meseriile 
matematice și tehnice și să fie sprijinite în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 113
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie
să fie încurajate să se intereseze devreme
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că discriminarea de gen care, 
deseori, împiedică sau descurajează 
femeile să aleagă anumite profesii trebuie 
eliminate treptat, că trebuie luate măsuri 
care să ofere o imagine de ansamblu a 
posibilităților profesionale și că fetele care 
se interesează pentru meseriile în 
domeniul științelor naturii și cele tehnice 
trebuie să fie sprijinite devreme în acest 
sens;

Or. it

Amendamentul 114
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și 
să fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
educaționale și profesionale și, ulterior,
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile care necesită competențe 
științifice, tehnice, de inginerie și 
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matematice și să fie sprijinite în acest sens;

Or. en

Amendamentul 115
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că tinerii de ambele genuri
trebuie să fie încurajați, începând de la o 
vârstă fragedă, să le crească interesul
pentru meseriile matematice și tehnice;

Or. en

Amendamentul 116
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și 
să fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile MIȘT (matematică, 
informatică, știință și tehnică), iar tinerii 
pentru meseriile pedagogice, de îngrijire 
și sociale, și să fie sprijinite în acest sens;

Or. de
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Amendamentul 117
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că, în principal la nivel local, trebuie luate 
măsuri care să ofere o imagine de 
ansamblu a posibilităților profesionale, 
prin sprijinul acordat de către autoritățile 
locale tinerilor în legătură cu alegerea 
profesiei și eforturile depuse de aceștia în 
această direcție, și că în special fetele 
trebuie să fie încurajate să se intereseze 
devreme pentru meseriile matematice și 
tehnice și să fie sprijinite în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și cu ajutorul consultanțelor 
pe probleme de egalitate între femei și 
bărbați și că în special fetele trebuie să fie 
încurajate să se intereseze devreme pentru 
meseriile matematice și tehnice și să fie 
sprijinite în acest sens;
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Or. pt

Amendamentul 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens, în special în 
sectoarele de importanță strategică pentru 
dezvoltare, cum ar fi protecția mediului și 
tehnologiile care economisesc energie;

Or. it

Amendamentul 120
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens;

7. consideră că comportamentele de 
alegere a unui loc de muncă pe baza 
criteriilor de gen trebuie eliminate treptat, 
că trebuie luate măsuri care să ofere o 
imagine de ansamblu a posibilităților 
profesionale și că în special fetele trebuie 
să fie încurajate să se intereseze devreme 
pentru meseriile matematice și tehnice și să 
fie sprijinite în acest sens; în ceea ce 
privește necesarul viitor de forță de 
muncă, potențialul fetelor și al femeilor 
trebuie încurajat în mod țintit; în special, 
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trebuie depășită neîncrederea în sine a 
fetelor și femeilor în ceea ce privește 
meseriile științifice și tehnice prin 
programe de sprijin;

Or. de

Amendamentul 121
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că tinerii trebuie să aleagă 
dintr-un volum din ce în ce mai mare de 
oferte educaționale; consideră că aceștia 
trebuie informați în permanență cu 
privire la evoluțiile pieței muncii pentru a 
sprijini competențele cerute în așa fel 
încât niciun absolvent al unei instituții de 
învățământ sau de formare să rămână 
neîncadrat în muncă și cu scopul de a 
armoniza domeniul educativ cu cel al 
muncii;

Or. de

Amendamentul 122
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să sprijine 
împreună cu partenerii sociali educația 
profesională în gimnaziu, deoarece între 
statele membre există discrepanțe mari în 
ceea ce privește rata de participare și 
organizarea sectorului educației 
profesionale; atrage atenția asupra 
faptului că acest lucru ar contribui decisiv 
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îndeplinirea obiectivelor – stabilite în 
strategia Europa 2020 – referitoare la 
reducerea absenteismului școlar și la 
combaterea șomajului; subliniază 
necesitatea de a sprijini schimbul 
metodelor consacrate în cadrul 
coordonării deschise;

Or. el

Amendamentul 123
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază importanța creării unor 
structuri educaționale flexibile, precum 
„Universitățile deschise” și a unei 
utilizării sporite a internetului în 
universități pentru ca toți tinerii să aibă 
posibilitatea de a participa la o formare de 
calitate, fără ca unii dintre aceștia să fie 
excluși din cauza distanței sau a orarelor 
dezavantajoase; de asemenea, din cauza 
pătrunderii tardive a tinerilor pe piața 
muncii și a problemelor legate de 
suportabilitatea sistemelor de siguranță 
socială este deosebit de important să se 
creeze condițiile necesare pentru 
reconcilierea muncii și a studiului; 

Or. el

Amendamentul 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Proiect de aviz
Punctul 8 
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest 
sens într-un mod mai specific;

8. subliniază că o măsură incluzivă a 
pieței forței de muncă, precum programe 
de ocupare a forței de muncă destinate 
tinerilor, cu finanțare publică, și crearea 
unor locuri de muncă noi, durabile și 
decente, recunoașterea activităților de 
voluntariat ca experiență profesională, 
precum și promovarea spiritului 
antreprenorial reprezintă elemente
necesare pentru eliminarea șomajului în 
rândul tinerilor; subliniază că o 
combinație de finanțare UE este 
disponibilă pentru tineri prin intermediul 
instrumentelor precum FSE, programele 
de mobilitate (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) și programul Tineret, dar că 
diversitatea finanțării îngreunează 
accesul organizațiilor de tineri la o 
finanțare care răspunde nevoilor lor; 
subliniază necesitatea de finanțare ușor 
accesibilă pentru tineri, care poate fi 
gestionată de către voluntari și organizații 
mici, după caz, și care permite finanțarea 
de măsuri generale care integrează mai 
multe dimensiuni, cum ar fi ocuparea 
forței de muncă, mobilitatea, integrarea 
socială și activitățile culturale; 

Or. en

Amendamentul 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 

8. subliniază că măsuri incluzive ale pieței
forței de muncă, precum programe de 
ocupare a forței de muncă destinate 
tinerilor, cu finanțare publică, și crearea 
unor locuri de muncă noi, durabile și 
decente reprezintă elemente necesare 
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pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest 
sens într-un mod mai specific;

pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor; subliniază că o combinație de 
finanțare UE este disponibilă pentru 
tineri prin intermediul instrumentelor 
precum FSE, programele de mobilitate 
(Erasmus, Socrates, Leonardo) și 
programul Tineret, dar că diversitatea 
finanțării îngreunează accesul 
organizațiilor de tineri la o finanțare care 
răspunde nevoilor lor; solicită Comisiei să 
asigure o utilizare mai bună a FSE, în 
vederea creșterii inserției profesionale a 
cetățenilor; subliniază necesitatea de 
finanțare ușor accesibilă pentru tineri, 
care poate fi gestionată de către voluntari 
și organizații mici, după caz, și care 
permite finanțarea de măsuri generale 
care integrează mai multe dimensiuni, 
cum ar fi ocuparea forței de muncă, 
mobilitatea, integrarea socială și 
activitățile culturale; 

Or. en

Amendamentul 126
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest 
sens într-un mod mai specific;

8. subliniază că, fără implementarea unei 
strategii coordonate la nivelul UE pentru 
stimularea unei creșteri integrate și fără
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente, obiectivul de reducere a 
șomajului în rândul tinerilor nu poate fi 
îndeplinit;

Or. it
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Amendamentul 127
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai specific;

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă și crearea 
unor locuri de muncă noi, durabile și 
decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai specific;

Or. en

Amendamentul 128
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai specific;

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, bazată pe 
un spirit antreprenorial și un mediu 
favorabil afacerilor, inclusiv programe de 
ocupare a forței de muncă destinate 
tinerilor, cu finanțare publică, și crearea 
unor locuri de muncă noi, durabile și 
decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai specific;

Or. en
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Amendamentul 129
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai specific;

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie maximizate, 
accesate în mod eficace și utilizate în acest 
sens într-un mod mai specific;

Or. en

Amendamentul 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai specific;

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi durabile 
și decente, cu salarii decente, reprezintă 
condițiile necesare pentru eliminarea 
șomajului în rândul tinerilor și că fondurile 
existente, de exemplu FSE, trebuie utilizate 
în acest sens într-un mod mai specific;

Or. pt
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Amendamentul 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest 
sens într-un mod mai specific;

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente, precum și de întreprinderi noi 
care să asigure promovarea unei culturi a 
întreprinderii în școli, stimularea 
inițiativelor, asistența tehnică pentru 
creatorii de întreprinderi, simplificarea 
proceselor de administrare în scopul 
accelerării procesului de demarare a 
activității, serviciile la nivel local pentru 
facilitarea guvernanței corporative și 
integrarea universităților și a institutelor 
de cercetare pentru promovarea 
producției și proceselor inovatoare
reprezintă condițiile necesare pentru 
eliminarea șomajului în rândul tinerilor;

Or. it

Amendamentul 132
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
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într-un mod mai specific; într-un mod mai specific, în special în ceea 
ce privește sprijinirea tinerilor prin 
ghișeele unice care să ofere informații, 
asistență și să propună formări 
profesionale specializate cât mai aproape 
de reședința persoanelor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 133

Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz

Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv 
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai specific;

8. subliniază că o politică activă în 
domeniul pieței forței de muncă, inclusiv
programe de ocupare a forței de muncă 
destinate tinerilor, cu finanțare publică, și 
crearea unor locuri de muncă noi, durabile 
și decente reprezintă condițiile necesare 
pentru eliminarea șomajului în rândul 
tinerilor și că fondurile existente, de 
exemplu FSE, trebuie utilizate în acest sens 
într-un mod mai; subliniază faptul că 
pentru solicitările legate de programele 
ESF trebuie elaborate metode mai 
accesibile și mai transparente;

Or. bg

Amendamentul 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută rolul din ce în ce mai mare al 
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BEI în ceea ce privește instituirea 
programelor de finanțare pentru studenți 
și stimularea inițiativelor antreprenoriale 
ale tinerilor; consideră că BEI trebuie să-
și asume un rol mai important pentru 
investi în valoarea adăugată pentru statele 
membre și în special în acele întreprinderi 
care depun eforturi mari să angajeze și să 
formeze tineri; 

Or. es

Amendamentul 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază rolul important al IMM-
urilor la încadrarea unei părți 
semnificative a populației și astfel a 
tinerilor din Europa și consideră că este 
esențială sprijinirea IMM-urilor în 
formarea constantă a angajaților săi 
pentru îmbunătățirea calificării și a 
competitivității; sugerează posibilitatea 
creării ofertelor educaționale europene 
comune pentru angajații IMM-urilor;

Or. es

Amendamentul 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază semnificația inițiativelor 
antreprenoriale proprii pentru 
combaterea șomajului în rândul tinerilor 
și pentru crearea unor noi perspective 
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pentru aceștia; solicită, prin urmare, 
Comisiei să instituie programe 
ambiționase de conlucrare între guverne, 
universități și întreprinderi pentru 
orientarea și îndrumarea tinerilor în ceea 
ce privește înființarea de întreprinderi; 
solicită, de asemenea, Comisiei să se 
implice pentru a asigura o mai puternică 
dezvoltare a unei culturi antreprenoriale a 
tinerilor din toate statele membre;

Or. es

Amendamentul 137
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
serviciile publice de procurare a locurilor 
de muncă și de formare profesională și, 
pe de o parte, pentru a combate șomajul 
în rândul tinerilor, iar pe de altă parte, 
pentru a permite accesul șomerilor la 
programele de formare care au la bază 
nevoile pieței muncii; 

Or. el

Amendamentul 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin pentru nevoile lor 
individuale și acordând atenție creșterii 
nivelului de integrare al acestora pe piața 
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integrare a tinerilor celor mai defavorizați; ocupării forței de muncă și accesul lor la 
locuri de muncă de calitate; consideră că 
locurile de muncă finanțate public pot 
reprezenta un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;
subliniază, totuși, că integrarea pe prima 
piață a forței de muncă este esențială și că 
orice măsuri de integrare ar trebui să 
vizeze accesul pe piața forței de muncă 
dintr-un stadiu incipient și trebuie să fie 
adaptată prin măsuri de sprijin care se 
concentrează asupra necesităților 
persoanelor fizice; subliniază dificultățile 
specifice ale tinerilor săraci de a se 
bucura de o experiență în străinătate, din 
cauza constrângerilor financiare și 
lingvistice, iar în unele cazuri din cauza 
discriminării spațiale; este convins că 
sprijinul financiar trebuie să abordeze în 
special nevoile celor mai defavorizați; 

Or. en

Amendamentul 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin pentru nevoile lor 
individuale și acordând atenție creșterii 
nivelului de integrare al acestora pe piața 
ocupării forței de muncă și accesul lor la 
locuri de muncă de calitate; consideră că 
locurile de muncă finanțate public pot 
reprezenta un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;
subliniază, totuși, că integrarea pe prima 
piață a forței de muncă este esențială și că 
orice măsuri de integrare ar trebui să 
vizeze accesul pe piața forței de muncă 
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dintr-un stadiu incipient și trebuie să fie 
adaptată prin măsuri de sprijin care se 
concentrează asupra necesităților 
persoanelor fizice; subliniază dificultățile 
specifice ale tinerilor săraci de a se 
bucura de o experiență în străinătate, din 
cauza constrângerilor financiare și 
lingvistice, iar în unele cazuri din cauza 
discriminării spațiale;  este convins că 
sprijinul financiar trebuie să abordeze în 
special nevoile celor mai defavorizați; 

Or. en

Amendamentul 140
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute, acordându-se o atenție 
deosebită celor care nu sunt încadrați nici 
în sistemul de învățământ, nici în muncă,
trebuie sprijiniți individual în finalizarea 
studiilor, pentru a le crește capacitatea de 
inserție profesională și pentru a facilita 
trecerea de la sistemul de învățământ la 
mediul muncii și că locurile de muncă 
finanțate public reprezintă un instrument 
eficace de integrare a tinerilor celor mai 
defavorizați;

Or. en

Amendamentul 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 9 
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

9. subliniază că pregătirea profesională a 
tuturor tinerilor trebuie promovată printr-
un sprijin individual și atrage atenția 
asupra faptului că locurile de muncă 
finanțate public, care sunt accesibile 
gratuit, reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

Or. pt

Amendamentul 142
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;
subliniază că sprijinirea orientată a 
copiilor și a tinerilor reprezintă deja din 
școală o condiție pentru integrarea pe 
piața muncii;

Or. de

Amendamentul 143
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
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locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați; 
de asemenea, nu se va face nicio diferență 
între cetățenii europeni „săraci” și 
„nesăraci” prin criteriile stabilite de către 
instituțiile europene, ci acestea vor fi 
definite, în schimb, prin intermediul unor 
standarde stabilite deja de statele membre;

Or. en

Amendamentul 144
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați 
și, în special, persoanele cu handicap, 
astfel încât să reducă riscul unei viitoare 
lipse de activitate și excluziune socială;

Or. en

Amendamentul 145

Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz

Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
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locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați; 
solicită statelor membre și Comisiei să 
sprijine măsuri de informare privind 
posibilitățile educaționale și de formare 
pentru tinerii cu dizabilități, de exemplu 
prin proiecte în cadrul Forumului 
european pentru persoane cu dizabilități 
și al programului Erasmus de schimb 
pentru studenți – Erasmus pentru 
studenții cu dizabilități;

Or. bg

Amendamentul 146
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public și un 
sistem standardizat de ajutoare pentru 
formare profesională reprezintă un 
instrument eficace de integrare a tinerilor 
celor mai defavorizați;

Or. de

Amendamentul 147
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 

9. subliniază că tinerii cu șanse de reușită 
mai scăzute trebuie pregătiți pentru piața 
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muncii printr-un sprijin individual și că 
locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

muncii printr-un sprijin individual și 
printr-o ofertă de orientare prin mentori 
și că locurile de muncă finanțate public 
reprezintă un instrument eficace de 
integrare a tinerilor celor mai defavorizați;

Or. fr

Amendamentul 148
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. constată că, în special cei din grupa 
„NEET”– tineri care fie nu sunt încă 
încadrați în muncă, fie nu au absolvit 
încă stagiul de formare – sunt expuși 
șomajului pe termen lung; consideră că 
trebuie promovate campaniile de 
informare la nivel local și regional cu 
scopul de a informa în special tinerii 
amenințați prin măsurile existente de 
școlarizare și de specializare profesională 
și de a realiza o conectare directă la 
serviciile responsabile de ocupare a forței 
de muncă;

Or. de

Amendamentul 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază semnificația creării 
posibilităților de angajare pentru tinerii 
cu dizabilități prin instituirea programelor 
de educație corespunzătoare și printr-o 
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mai puternică promovare a ajutoarelor 
pentru angajarea acestei categorii 
importante din populația tânără cu scopul 
mai bunei integrări și participări sociale a 
acestora; 

Or. es

Amendamentul 150
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază rolul important al 
mobilității atât în educație, cât și în viața 
profesională, care nu reprezintă doar un 
factor esențial al realizării profesionale și 
personale, ci și servește la consolidarea 
identității europene și contribuie la 
coeziunea economică și socială a Uniunii 
Europene;

Or. it

Amendamentul 151
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că trebuie dezvoltate 
noi modalități de formare, în special cele 
bazate pe cooperarea universități-
întreprinderi, care corespunde 
principiului de dezvoltare a competențelor 
adecvate pentru oferta de locuri de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 152
Bastiaan Belder

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că programul de 
lucru al Eurofound pentru 2009-2012 
include proiectul specific intitulat 
„Incluziunea activă pentru tinerii cu 
handicap sau cu probleme de sănătate” și 
indică rolul esențial al centrelor de 
formare, care oferă formare socială și 
profesională de competențe pentru tineri 
cu handicap și pentru cei care au crescut 
în centre de îngrijire instituțională; 
solicită acordarea de sprijin pentru 
dezvoltarea și utilizarea acestor centre de 
formare profesională, în caz de 
necesitate;

Or. en

Amendamentul 153
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că este necesară luarea 
măsurilor de aducere în atenție, atât la 
nivel național, cât și la nivel european, a 
faptului că există tineri fără loc de 
muncă, educație sau pregătire 
profesională; solicită Comisiei să 
coopereze cu statele membre pentru a 
determina cauzele marginalizării tinerilor 
și pentru a lua măsuri de reintegrare a 
acestora, dar și de combatere a acestui 
fenomen – chiar în cadrul eforturilor de 
îndeplinire a obiectivelor privind 
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capacitatea de inserție profesională și 
competitivitatea lucrătorilor europeni și 
reducerea abandonului studiilor; 

Or. el

Amendamentul 154
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și 
o protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile;

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale și la momentul angajării, 
stagiile sunt un mijloc potrivit în acest sens 
și, în ceea ce privește situația actuală, 
tinerilor ar trebui să li se acorde șansa de 
a pătrunde pe piața muncii și cu ajutorul 
stagiilor de practică remunerate sau 
neremunerate, cu perioadă determinată, 
sau al contractelor de muncă cu perioadă 
determinată, dar că ele nu pot înlocui 
locurile de muncă cu normă întreagă, în 
principiu, trebuie prevăzute drepturi 
sociale și este necesară introducerea unui 
cadru calitativ european privind stagiile;

Or. de

Amendamentul 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și 
o protecție socială adecvate, și că este 

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, reamintește 
necesitatea de a stabili standarde minime 
pentru stagii, precum un venit și o 
protecție socială adecvate, precum și de a 
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necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile;

asigura valoarea educativă a acestora; 
reamintește că stagiile nu trebuie să 
înlocuiască locurile de muncă reale; 
subliniază că este necesară de urgență
introducerea unui cadru calitativ european 
privind stagiile și că Comisia ar trebui să 
prezinte un plan de acțiune cu un 
calendar care să includă o schemă a 
modului în care acest cadru calitativ ar fi 
pus în aplicare;

Or. en

Amendamentul 156
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru 
calitativ european privind stagiile;

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, astfel cum se 
stabilește prin standardele de muncă ale 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 157
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, fiind limitate ca timp și trebuind 
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protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile;

să garanteze un venit și o protecție socială 
adecvate, și că este necesară introducerea 
urgentă a unui cadru calitativ european 
privind stagiile în toate stagiile de 
pregătire și de formare;

Or. de

Amendamentul 158
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile;

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, atât timp cât servesc în mod 
clar formării stagiarilor, stagiile sunt un 
mijloc potrivit în acest sens, dar că ele nu 
pot înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile pentru a 
împiedica exploatarea stagiarilor;

Or. de

Amendamentul 159

Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz

Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, și că este 

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile de calitate ridicată
sunt un mijloc potrivit în acest sens, dar că 
ele nu pot înlocui locurile de muncă cu 
normă întreagă, trebuind să garanteze un 
venit și o protecție socială adecvate, și că 
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necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile;

este necesară introducerea unui cadru 
calitativ european privind stagiile; solicită 
ca să se țină seama de stagiile de practică 
și de activitățile voluntare la stabilirea 
perioadei de încadrare și a pensiei;

Or. bg

Amendamentul 160
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile;

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate; subliniază 
importanța îmbunătățirii calității stagiilor 
și a uceniciilor, și că este necesară 
introducerea unui cadru calitativ european 
privind stagiile;

Or. en

Amendamentul 161
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru calitativ 

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, respectiv 
reglementarea privind asigurările sociale,
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european privind stagiile; și că este necesară introducerea unui cadru 
calitativ european privind stagiile;

Or. el

Amendamentul 162
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate suficiente, și că 
este necesară introducerea unui cadru 
calitativ european privind stagiile;

10. subliniază că, în toate etapele orientării 
profesionale, stagiile sunt un mijloc 
potrivit în acest sens, dar că ele nu pot 
înlocui locurile de muncă cu normă 
întreagă, trebuind să garanteze un venit și o 
protecție socială adecvate, și că este 
necesară introducerea unui cadru calitativ 
european privind stagiile;

Or. de

Amendamentul 163
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită ca programele de educație 
având ca scop creșterea mobilității să fie 
prelungite după 2013 și solicită Comisiei 
ca, la elaborarea viitoarelor programe-
cadru, să prevadă o creștere substanțială 
a fondurilor prevăzute în acest scop;

Or. it
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Amendamentul 164
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că, în mod ideal, tinerii ar 
trebui să aibă acces la formare continuă în 
cursul activității profesionale și că 
învățarea pe tot parcursul vieții trebuie 
sprijinită din momentul angajării;

Or. en

Amendamentul 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul
activității profesionale și că învățarea pe 
tot parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare suplimentară odată 
implicați în activitatea profesională și că 
învățarea pe tot parcursul vieții trebuie 
sprijinită din momentul angajării;

Or. en

Amendamentul 166
Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe 
tot parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la educație suplimentară și formare 
în cursul activității profesionale și că 
abordarea învățării pe tot parcursul vieții 
trebuie sprijinită din momentul angajării;
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Or. en

Amendamentul 167
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la educație profesională și formare 
continuă în cursul activității profesionale și 
că învățarea pe tot parcursul vieții trebuie 
sprijinită din momentul angajării;

Or. en

Amendamentul 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale prin burse pentru 
formare – chiar și în timpul programului 
de lucru –și că învățarea pe tot parcursul 
vieții trebuie sprijinită din momentul 
angajării;

Or. pt

Amendamentul 169
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 11 
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării în aceeași măsură ca 
formarea profesională suplimentară;

Or. de

Amendamentul 170
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării și li se solicită statelor 
membre să creeze o infrastructură de 
orientare independentă pentru asigurarea 
unei formări sistematice;

Or. de

Amendamentul 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie sprijinită din 
momentul angajării;

11. subliniază că tinerii trebuie să aibă 
acces la formare continuă în cursul 
activității profesionale și că învățarea 
continuă și pe tot parcursul vieții trebuie 
sprijinită din momentul angajării;
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Or. it

Amendamentul 172

Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz

Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. reamintește problemele existente 
legate de nerecunoașterea diplomelor 
tinerilor din anumite țări membre; solicită 
simplificarea în cea mai mare măsură a 
procedurii de recunoaștere a diplomelor; 
solicită, în vederea atingerii acestui 
obiectiv, o listă unitară de universități și 
specializări care să garanteze 
recunoașterea diplomelor în întreaga 
Uniune Europeană pentru ca, în UE, 
procedura de admitere pentru un loc de 
muncă sau un loc de studiu la o altă 
universitate să fie simplificată; 

Or. bg

Amendamentul 173
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că înalta calitate a 
primelor studii sau a primului stagiu de 
formare profesională în toate domeniile 
sporește participarea tinerilor pe piața 
muncii și asigură forțe de muncă 
calificate pentru întreprinderi; statele 
membre asigură aceasta cu ajutorul 
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organismelor de control adecvate;

Or. de

Amendamentul 174
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. consideră că programul „Primul loc 
de muncă EURES” nu trebuie separat de 
„Monitorul european al locurilor de 
muncă disponibile”, trebuie să prezinte 
un prag redus și nu permite nu numai 
angajatorilor, ci și celor aflați în căutarea 
unui loc de muncă să-și creeze un profil 
cu date relevante;

Or. de

Amendamentul 175
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. salută inițiativa „Primul loc de 
muncă Eures” de promovare a mobilității 
profesionale cu care să fie corelat 
„Monitorul european pentru locurile de 
muncă disponibile" pentru ca angajații și 
angajatorii să aibă o privire de ansamblu 
transparentă, la nivel european asupra 
pieței muncii, cu scopul de a ocupa 
posturile disponibile cât mai curând 
posibil cu persoane competente;

Or. de
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Amendamentul 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază faptul că trebuie 
combătute prin măsuri active 
discriminarea privind accesul la locuri de 
muncă și salariile, a cărei victime sunt 
tinerele, chiar dacă acestea dispun de 
calificare academică superioară celei a 
tinerilor; 

Or. pt

Amendamentul 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. subliniază importanța sprijinirii 
maternității și a paternității atât prin 
combaterea oricărei forme de 
discriminare, cât și prin asigurarea 
exercitării eficiente a tuturor drepturilor 
întemeiate pe dispozițiile legale în 
vigoare;

Or. pt

Amendamentul 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 11c (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

11c. subliniază cât de important este ca 
statele membre să promoveze și să aplice o 
politică care să elimine excluderea socială 
a tinerilor, în special a celor care provin 
din rândul familiilor defavorizate; 
consideră că statele membre trebuie să 
garanteze accesul gratuit la dotări, 
programe și activități culturale și sportive;

Or. pt

Amendamentul 179
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază importanța promovării 
spiritului antreprenorial și sprijinirea 
tinerilor în începerea unei afaceri proprii 
și a promovării și a prelungirii 
programului Erasmus pentru tineri 
antreprenori; recomandă, prin urmare, o 
campanie de informare a UE, în 
instituțiile de învățământ, care vizează 
spiritul antreprenorial și capitalul necesar 
înființării de noi întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază importanța învățării și a 
educației informale pentru dezvoltarea 
tinerilor, precum și munca voluntară; 
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subliniază că aptitudinile dobândite nu 
oferă doar oportunități pentru intrarea 
acestora în lumea muncii, dar, de 
asemenea, permite tinerilor să se implice 
activ în societate și să își asume 
responsabilitatea pentru viața lor, 
stimulând, în același timp, și aptitudinile 
antreprenoriale ale acestora; 

Or. en

Amendamentul 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. subliniază importanța învățării și a 
educației informale pentru dezvoltarea 
tinerilor, precum și munca voluntară; 
subliniază că aptitudinile dobândite nu 
oferă doar oportunități pentru intrarea 
acestora în lumea muncii, însă nu sunt în 
măsură să se implice activ în societate și 
să își asume responsabilitatea pentru viața 
lor; 

Or. en

Amendamentul 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. subliniază importanța includerii 
tinerilor nu numai pe piața forței de 
muncă și în economie, ci și în modelarea 
și conducerea viitorului Europei; solicită 
Comisiei să prezinte o carte verde privind 
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participarea tinerilor; 

Or. en

Amendamentul 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 11c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11c. subliniază importanța includerii 
tinerilor nu numai pe piața forței de 
muncă și în economie, ci și în modelarea 
și conducerea viitorului Europei; solicită 
Comisiei să prezinte o carte verde privind 
participarea tinerilor; 

Or. en

Amendamentul 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 11c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11c. invită Comisia să mențină un 
program separat de acțiune privind tinerii 
în acțiune pentru viitorul cadru 
multifinanciar;

Or. en

Amendamentul 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 11d (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

11d. solicită statelor membre să instituie 
Forțele naționale de lucru pentru tineret, 
pentru a asigura o mai mare coerență 
între sistemul de învățământ și piața forței 
de muncă, promovând o responsabilitate 
mai puternică și împărtășită între guvern, 
angajatori și indivizi, pentru a investi în 
competențe; solicită statelor membre să 
pună la dispoziție organe consultative în 
toate școlile, pentru a facilita trecerea de 
la educație la piața forței de muncă și 
pentru a promova cooperarea între actorii 
publici și privați;

Or. en

Amendamentul 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Proiect de aviz
Punctul 11d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11d. invită Comisia să crească și să 
extindă participarea la programele de 
mobilitate și să îmbunătățească 
vizibilitatea acesteia, în special cele care 
vizează tineri, de exemplu, prin utilizarea 
unui singur nume pentru a indica toate 
programele de mobilitate, păstrând în 
același timp caracterul specific al 
fiecăruia dintre ele. 

Or. en


