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Amendamentul 1
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară; constată că 
reducerea abandonului şcolar a 
reprezentat un obiectiv al UE şi al statelor 
membre ani la rând, însă nu s-au 
înregistrat progrese suficiente, rata 
abandonului şcolar depăşind 30 % în 
unele state membre; este de acord cu 
Comisia că statele membre nu depun 
eforturi suficiente pentru a reduce acest 
procent şi solicită un angajament mai 
puternic din partea statelor membre de a 
acţiona şi o monitorizare mai atentă din 
partea Comisiei, care să asigure 
elaborarea şi punerea în practică de către 
statele membre a unor strategii de 
reducere a abandonului şcolar;

Or. en

Amendamentul 2
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

subliniază că rata abandonului şcolar 
diferă puternic de la un stat membru la 
altul şi că factorii contextuali, cum ar fi  
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fluxurile migratoare şi nivelul de educaţie 
al familiilor, pentru diferite regiuni şi 
state membre, sunt dificil de comparat;

Or. de

Amendamentul 3
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară, ştiut fiind faptul că 
atât piaţa muncii, cât şi nivelul european 
de competitivitate au tendinţa să  
favorizeze absolvenţii de învăţământ 
superior;

Or. fr

Amendamentul 4
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară; consideră că 
abandonul şcolar timpuriu se traduce prin 
oportunităţi ratate de către tineri şi printr-
o pierdere de potenţial social şi economic 
pentru UE în ansamblul său;

Or. lt
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Amendamentul 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară; subliniază faptul că, 
cel mai adesea, aceşti copii provin din 
familii cu un nivel scăzut de educaţie sau 
defavorizate din punct de vedere 
socioeconomic şi sunt mai frecvent băieţi 
decât fete;

Or. pl

Amendamentul 6
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară şi că această rată este 
şi mai ridicată în rândul celor defavorizaţi 
din punct de vedere social, în special 
copiii romi, dintre care 20 % nu sunt 
înscrişi la şcoală şi 30 % o abandonează;

Or. en

Amendamentul 7
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

1. regretă că, în UE, rata abandonului 
şcolar se ridică în prezent la 14,4 %, 
17,4 % dintre tinerii în cauză neabsolvind 
decât şcoala primară;

Or. en

Amendamentul 8
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. cu toate acestea, subliniază că 
abandonul şcolar este mai frecvent în 
rândul băieţilor decât al fetelor; în cazul 
comunităţilor tradiţionale de romi există o 
situaţie specială în care, din cauza 
obiceiului căsătoriei timpurii, 
abandonarea şcolii este mult mai 
frecventă în rândul fetelor; abandonarea 
şcolii de către fetele de etnie romă are loc 
la o vârstă fragedă (în jur de 12-13 ani) 
comparativ cu băieţii (în jur de 
14-15 ani);

Or. en

Amendamentul 9
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. de asemenea, subliniază necesitatea 
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absolută de a reduce şomajul în Uniunea 
Europeană, răspunzând noilor nevoi 
profesionale şi susţinând reînnoirea 
grupelor de vârstă;

Or. fr

Amendamentul 10
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază gravitatea problemei şi 
faptul că, pe lângă schimbările 
demografice actuale, ţările europene nu 
îşi pot permite să irosească talentele şi să 
suporte costurile economice şi sociale 
ridicate ale abandonului şcolar;

Or. en

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că reducerea la 10 % ar avea un 
efect în reducerea şomajului şi
îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000;

2. observă că reducerea acestei rate la 
10 % ar putea contribui la reducerea 
şomajului, la întreruperea ciclului 
carenţelor, excluziunii sociale şi sărăciei
şi la îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000; prin urmare, 
subliniază costurile individuale, sociale şi 
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economice ridicate, cauzate de abandonul 
şcolar;

Or. en

Amendamentul 12
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că reducerea la 10 % ar avea un 
efect în reducerea şomajului şi 
îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000;

2. observă că reducerea acestei rate la 
10 % ar putea contribui la reducerea 
şomajului şi îmbunătăţirea ratei ocupării 
forţei de muncă, deoarece, în prezent, 52 % 
dintre tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000; consideră că 
îmbunătăţirea performanţelor şcolare va 
contribui la atingerea celor două obiective 
în măsura în care nivelurile mai înalte de 
calificare vor face posibilă o  „creştera 
inteligentă”, şi că abordarea unuia dintre 
principalii factori de risc implicaţi în 
şomaj şi în sărăcie va deschide calea spre 
o „creştere favorabilă incluziunii” şi 
consideră, de asemenea, că reducerea 
semnificativă a numărului de tineri care 
abandonează şcoala reprezintă o investiţie 
a cărei semnificaţie cuprinde nu doar 
perspectivele tinerilor în cauză, ci şi 
viitoarea prosperitate şi coeziune socială a 
UE în general;

Or. lt

Amendamentul 13
Lívia Járóka
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că reducerea la 10 % ar avea un 
efect în reducerea şomajului şi 
îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000;

2. observă că reducerea la 10 %, atingând 
astfel obiectivul principal al Strategiei 
UE 2020, ar avea un efect în reducerea 
şomajului şi îmbunătăţirea ratei ocupării 
forţei de muncă, deoarece, în prezent, 52 % 
dintre tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri şi, potrivit unor estimări 
academice, numărul de locuri de muncă 
disponibile pentru persoanele slab 
calificate sau necalificate va scădea în 
continuare în următorii ani; consideră că, 
prin reducerea ratei abandonului şcolar cu 
doar 1 %, ar putea fi sporit numărul 
potenţialilor angajaţi calificaţi cu 500 000;

Or. en

Amendamentul 14
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că reducerea la 10 % ar avea un 
efect în reducerea şomajului şi 
îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000;

2. observă că reducerea la 10 % a 
procentului de tineri care abandonează 
şcoala în UE, unul dintre obiectivele 
principale ale Strategiei UE 2020, ar avea 
un efect în reducerea şomajului şi 
îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000;

Or. en
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Amendamentul 15
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că reducerea la 10 % ar avea un 
efect în reducerea şomajului şi 
îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; consideră că, prin reducerea ratei 
abandonului şcolar cu doar 1 %, ar putea fi 
sporit numărul potenţialilor angajaţi 
calificaţi cu 500 000;

2. observă că reducerea la cel puţin 10 % 
ar avea un efect în reducerea şomajului şi 
îmbunătăţirea ratei ocupării forţei de 
muncă, deoarece, în prezent, 52 % dintre 
tinerii care abandonează şcoala sunt 
şomeri; atrage atenţia asupra faptului că,
doar prin reducerea ratei abandonului 
şcolar cu doar 1 %, ar putea fi sporit 
numărul potenţialilor angajaţi calificaţi cu 
500 000;

Or. de

Amendamentul 16
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că, pe termen lung, 
investiţiile financiare ridicate în 
combaterea abandonului şcolar pot avea 
ca efect independenţa tinerilor de 
sistemele de asigurare socială;

Or. de

Amendamentul 17
Thomas Mann

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

2b. subliniază importanţa combaterii 
abandonului şcolar, având în vedere - şi 
nu în ultimul rând - evoluţia demografică 
în UE; 

Or. de

Amendamentul 18
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Licia Ronzulli, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de efectele economice şi sociale 
pe termen lung ale abandonului şcolar, 
care conduce la o lipsă de forţă de muncă 
calificată în întreaga economie 
europeană, la un risc ridicat de şomaj, de 
sărăcie şi de excluziune socială;

Or. en

Amendamentul 19
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită astfel statelor membre să 
elaboreze cât mai curând politici care să 
încurajeze crearea de noi locuri de muncă 
bazate pe competenţe noi;

Or. fr
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Amendamentul 20
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că abandonul şcolar implică
un risc ridicat de sărăcie şi că lupta 
împotriva abandonului şcolar este o 
modalitate de a preveni excluziunea 
socială a tinerilor; prin urmare, consideră 
că reducerea numărului de tineri care 
abandonează şcoala este o măsură-cheie 
pentru atingerea obiectivului de eliminare 
a riscului de sărăcie pentru cel puţin 
20 de milioane de persoane;

Or. en

Amendamentul 21
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază nevoia de a adapta 
sistemele de învăţământ pentru a 
răspunde cerinţelor pieţei forţei de 
muncă; subliniază faptul că, în situaţia în 
care, pe viitor, cazurile când o persoană 
va lucra toată viaţa într-un singur 
domeniu vor fi rare, elevii trebuie să 
dobândească o gamă largă de competenţe, 
cum ar fi creativitatea, gândirea creativă, 
competenţele generale şi abilitatea de a se 
adapta rapid şi flexibil la condiţiile şi 
cerinţele în continuă schimbare; 

Or. pl
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Amendamentul 22
Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an de zile, un studiu şi o 
evaluare a programelor naţionale de 
reformă;

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European, în 
termen de un an, un studiu şi o evaluare a 
programelor naţionale de reformă, care să 
detalieze măsurile luate pentru a combate 
şomajul, cum ar fi învăţarea, formarea în 
alternanţă, tutoratul profesional etc., cu o 
prezentare a locurilor de muncă în funcţie 
de domeniul de activitate şi de nivelurile 
profesionale;

Or. fr

Amendamentul 23
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an de zile, un studiu şi o 
evaluare a programelor naţionale de 
reformă;

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an , un studiu şi o evaluare a 
programelor naţionale de reformă, care să 
aibă la bază indicatori mai precişi, şi să 
prezinte rapoarte regulate privind 
evoluţia;

Or. de

Amendamentul 24
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an de zile, un studiu şi o 
evaluare a programelor naţionale de 
reformă;

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an , un studiu şi o evaluare a 
programelor naţionale de reformă, care să 
detalieze strategiile adoptate în statele 
membre pentru combaterea fenomenului 
abandonului şcolar timpuriu, care să 
menţioneze resursele alocate proiectelor 
care vizează să rezolve această problemă 
şi care să ofere o evaluare globală a 
rezultatelor obţinute prin aceste abordări;

Or. it

Amendamentul 25
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an de zile, un studiu şi o 
evaluare a programelor naţionale de 
reformă;

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an, un studiu şi o evaluare a 
programelor naţionale de reformă;

îndeamnă Comisia să analizeze impactul 
fiecărui sistem naţional de învăţământ 
asupra ratei abandonului şcolar;

Or. de

Amendamentul 26
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an de zile, un studiu şi o 
evaluare a programelor naţionale de 
reformă;

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an, un studiu şi o evaluare a 
programelor naţionale de reformă; 
consideră că acest studiu ar trebui să se 
bazeze pe specificităţile naţionale, 
regionale şi locale ale fenomenului de 
abandon şcolar;

Or. fr

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an de zile, un studiu şi o 
evaluare a programelor naţionale de 
reformă;

3. consideră că Comisia ar trebui să 
prezinte comisiei competente în fond, în 
termen de un an, un studiu şi o evaluare a 
programelor naţionale de reformă, precum 
şi rezultatele monitorizării evoluţiilor la 
diferite niveluri educaţionale din statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 28
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, respectând principiul 
subsidiarităţii, un cadru european pentru 
strategii globale de combatere a 
abandonului şcolar ar putea oferi statelor 
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membre un ghid util pentru modernizarea 
adecvată a politicilor existente şi pentru 
dezvoltarea programelor lor naţionale de 
reformă;

Or. en

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că problema abandonului 
şcolar diferă de la ţară la ţară şi de la 
regiune la regiune; prin urmare, nu există 
o soluţie generală la această problemă;

Or. en

Amendamentul 30
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. îndeamnă Comisia să încurajeze 
cooperarea dintre statele membre şi să 
sprijine strategiile acestora prin schimbul 
de experienţă, de expertiză şi de bune 
practici;

Or. en

Amendamentul 31
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea;

4. constată că provocarea reprezentată de 
abandonul şcolar diferă în cadrul statelor 
membre şi de la un stat membru la altul, 
ratele abandonului şcolar variind în mod 
semnificativ între statele membre; solicită 
statelor membre să analizeze problema 
abandonului şcolar, luând în considerare 
aspectele legate de protecţia datelor şi să 
dezvolte pachete adecvate de măsuri în 
ceea ce priveşte prevenirea, intervenţia şi 
compensarea;

Or. en

Amendamentul 32
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea;

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea; subliniază 
importanţa schimbului de bune practici 
între statele membre şi sprijină 
Recomandarea Consiliului privind 
politicile de reducere a ratei abandonului 
şcolar timpuriu, care sugerează un cadru 
european comun pentru politici eficiente 
şi eficace de combatere a acestui 
fenomen, inclusiv ideea că statele membre 
ar trebui să adopte strategii naţionale 
globale de combatere a abandonului 
şcolar până în 2012;

Or. en
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Amendamentul 33
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea;

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea; consideră că
strategiile de combatere a abandonului 
şcolar trebuie să pornească de la analiza 
dimensiunilor naţionale, regionale şi 
locale specifice fenomenului şi că datele 
ar trebui să ajute la concentrarea 
cercetării asupra cauzelor ratelor extrem 
de ridicate ale abandonului şcolar în 
rândul categoriilor de elevi menţionate şi 
în regiunile, localităţile şi şcolile cele mai 
afectate;

Or. lt

Amendamentul 34
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea;

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea; în cazul 
comunităţilor tradiţionale de romi este 
necesară adoptarea de măsuri pozitive 
suplimentare pentru a depăşi problema 
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abandonului şcolar ca urmare a acestor 
practici tradiţionale dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 35
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea;

4. solicită statelor membre să analizeze în 
profunzime problema abandonului şcolar, 
luând în considerare aspectele legate de 
protecţia datelor, să identifice cauzele de 
bază la nivel naţional, regional şi local şi 
să dezvolte pachete adecvate de măsuri în 
ceea ce priveşte prevenirea, intervenţia şi 
compensarea;

Or. en

Amendamentul 36
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea;

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea, în special prin 
crearea de instituţii specializate sau de 
şcoli de sprijin pentru persoanele cu 
dizabilităţi recunoscute;

Or. fr
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Amendamentul 37
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea;

4. solicită statelor membre să analizeze 
problema abandonului şcolar, luând în 
considerare aspectele legate de protecţia 
datelor şi să dezvolte pachete adecvate de 
măsuri în ceea ce priveşte prevenirea, 
intervenţia şi compensarea; subliniază 
necesitatea de a face schimb de bune 
practici; 

Or. pl

Amendamentul 38
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă statele membre să nu 
reducă limita de vârstă maximă pentru 
învăţământul obligatoriu deoarece 
educaţia copiilor reprezintă cea mai bună 
modalitate de a combate în viitor sărăcia 
şi excluziunea socială a acestora;

Or. en

Amendamentul 39
Antigoni Papadopoulou

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

4a. reaminteşte că strategiile globale de 
combatere a abandonului şcolar ar trebui 
să cuprindă un mix de politici, 
coordonarea între sectoare diferite de 
politică şi integrarea măsurilor în toate 
politicile privind tinerii şi copiii;

Or. en

Amendamentul 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să elaboreze 
programe de combatere a dependenţelor şi 
a patologiilor sociale şi programe de 
prevenire pentru a aborda relaţia dintre 
situaţia familială şi abandonul şcolar 
timpuriu; 

Or. pl

Amendamentul 41
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă statele membre, asistate de 
către Comisie, să acţioneze în mod 
eficient pentru a consemna fenomenul 
NEET (tinerii care nu sunt încadraţi 
profesional şi nu urmează niciun program 
educaţional sau de formare) şi pentru a-l 
combate; 
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Or. el

Amendamentul 42
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act de faptul că abandonul şcolar 
timpuriu este direct legat de fenomenul 
sărăciei şi al excluziunii sociale şi că acest 
lucru ar trebui să fie luat în considerare 
în momentul elaborării unei strategii 
pertinente atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel european; 

Or. el

Amendamentul 43
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie nu numai 
calificat din punct de vedere profesional,
dar şi capabil să ofere o educaţie adaptată 
la nevoile specifice ale regiunilor în 
cauză, la economia şi la patrimoniul 
cultural ale acestora; consideră că 
profesorii trebuie să aibă o bună 
înţelegere a contextului în care li se 
solicită să îşi desfăşoare activitatea, 
pentru ca activitatea educativă să 
răspundă necesităţilor locale; 
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Or. it

Amendamentul 44
Georges Bach, Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; constată
importanţa personalului didactic calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

Or. en

Amendamentul 45
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor societăţii moderne şi 
subliniază că această provocare trebuie să 
fie abordată în primul rând de către şcolile 
primare şi în primii ani ai şcolilor 
secundare; consideră că personalul didactic 
trebuie să fie calificat în mod 
corespunzător în acest sens şi subliniază, 
în special, rolul psihologilor în cadrul 
serviciilor de consiliere şi în şcoli;

Or. pl

Amendamentul 46
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare prin prevenirea 
timpurie, promovându-se relaţii mai 
strânse cu şcolile, precum şi prin alte 
măsuri; consideră că personalul didactic 
trebuie să fie calificat în mod 
corespunzător în acest sens, pentru a fi 
capabil să identifice rapid şi la timp 
dificultăţile de învăţare şi să ofere 
asistenţă adaptată la nevoile specifice ale 
elevilor în cauză;

Or. lt

Amendamentul 47
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic şi personalul 
psihologic şi sociopedagogic însoţitor
trebuie să fie calificat în mod 
corespunzător în acest sens;

Or. de

Amendamentul 48
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi necesitatea unui 
climat şcolar favorabil incluziunii şi 
subliniază că această provocare trebuie să 
fie abordată cât mai curând în cadrul 
învăţământului preşcolar şi continuată de 
către şcolile primare şi în primii ani ai 
şcolilor secundare; consideră că personalul 
didactic trebuie să fie calificat în mod 
corespunzător în acest sens;

Or. en

Amendamentul 49
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens; 
consideră că profesorii, personalul 
didactic şi principalele părţi interesate ar 
trebui să se implice în mod activ în 
planificarea, organizarea, aplicarea şi 
evaluarea strategiilor, pentru a ajuta 
persoanele care riscă să abandoneze 
şcoala timpuriu sau care au făcut deja 
acest lucru;

Or. en
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Amendamentul 50
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens; 
consideră că fiecare elev are dreptul la o 
evaluare şi o consiliere personalizată şi, 
atunci când este necesar, dreptul de a 
avea acces la un psiholog şcolar şi la o 
evaluare psihologică;

Or. fr

Amendamentul 51
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens; 
subliniază faptul că şcolile şi instituţiile 
de formare profesională trebuie să facă 
schimb de experienţă şi de practici testate 
şi să creeze mijloace eficiente de sprijinire 
a elevilor care riscă să abandoneze 
şcoala;

Or. lt
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Amendamentul 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că 
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens şi că, în 
sprijinul lor, trebuie angajaţi lucrători
sociali în şcoli;

Or. de

Amendamentul 53
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; consideră că
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

5. sprijină metodele şcolare flexibile, 
adaptate nevoilor şi subliniază că această 
provocare trebuie să fie abordată în primul 
rând de către şcolile primare şi în primii 
ani ai şcolilor secundare; în consecinţă,
personalul didactic trebuie să fie calificat 
în mod corespunzător în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 54
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. propune extinderea posibilităţii de a 
participa la stagii în cadrul companiilor 
în paralel cu o continuare a studiilor;

Or. pl

Amendamentul 55
Tiziano Motti

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, în cazul învăţării pe tot 
parcursul vieţii, rolul familiei trebuie să 
fie considerat la fel de important ca şi cel 
al cadrelor didactice;

Or. it

Amendamentul 56
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. speră ca actorii din afara şcolii să 
colaboreze astfel încât să permită şcolilor 
să ofere elevilor o susţinere mai mare şi 
să abordeze problemele care pun elevii în 
dificultate;

Or. fr

Amendamentul 57
Rovana Plumb
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să sprijine, în 
ceea ce priveşte salarizarea şi condiţiile 
bune de muncă, instituţiile de învăţământ 
iniţial, finanţate din fonduri publice şi 
reglementate în mod corespunzător, care 
includ învăţământul preşcolar, primar şi 
secundar, formarea profesională şi 
învăţământul terţiar, cu personal didactic 
şi auxiliar bine pregătit;

Or. en

Amendamentul 58
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că statele membre ar trebui 
să îmbunătăţească în continuare sistemele 
de învăţământ şi de formare pentru a 
răspunde mai eficient la nevoile 
indivizilor şi la cele ale pieţei muncii, 
inclusiv prin abordarea problemei 
reprezentate de competenţele de bază 
(citirea şi cunoştinţele de aritmetică) şi 
prin promovarea educaţiei şi a formării 
profesionale, precum şi a măsurilor de 
facilitare a tranziţiei de la educaţie la 
piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 59
Rovana Plumb
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Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să promoveze accesul tuturor la 
educaţie, formare şi învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, în special accesul 
persoanelor cu nevoi speciale, cum ar fi 
tinerii, persoanele slab calificate, 
persoanele cu handicap, migranţii, 
lucrătorii în vârstă, grupurile etnice 
minoritare şi persoanele excluse social, 
precum şi lucrătorii din întreprinderile 
mici şi mijlocii, din economia informală, 
din mediul rural şi persoanele care 
practică activităţi independente;

Or. en

Amendamentul 60
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează statele membre să asigure 
elevilor cu dificultăţi de învăţare activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare pentru ca 
aceştia să dezvolte competenţe-cheie care 
sunt extrem de necesare pe piaţa forţei de 
muncă; 

Or. pl

Amendamentul 61
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. garantează că deciziile privind politica 
de educaţie sunt luate la nivel naţional, 
regional sau local;

Or. en

Amendamentul 62
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. având în vedere caracterul 
multidimensional al educaţiei, îndeamnă 
statele membre să consolideze, în cadrul 
schimbului de bune practici, dimensiunea 
practică a acesteia la fiecare nivel, cu 
scopul de a combate cu eficacitate 
abandonul şcolar timpuriu; 

Or. el

Amendamentul 63
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este esenţial ca profesorii 
să beneficieze de un nivel înalt de formare 
pe tot parcursul carierei lor, pentru a le 
permite să îşi reorienteze activitatea şi, 
prin urmare, să o adapteze la noile 
cerinţe;

Or. es
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Amendamentul 64
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui 
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei 
care nu au acte de identitate;

eliminat

Or. it

Amendamentul 65
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei 
care nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul că provin dintr-o familie 
de migranţi, iar aceşti copii trebuie
încurajaţi de la început în mod orientat;

Or. en

Amendamentul 66
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebuie
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, situaţia familială, faptul că provin
dintr-o familie de migranţi sau 
handicapurile, iar aceşti copii trebuie
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

Or. de

Amendamentul 67
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei 
care nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebuie
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii care provin din 
grupuri defavorizate, acordându-le ajutor 
administrativ, financiar şi pentru 
transport, precum şi sprijin pentru 
efectuarea temelor;

Or. fr

Amendamentul 68
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, defavorizarea socială sau nivelul 
mai scăzut de educaţie a părinţilor lor, 
minoritatea sau faptul că provin dintr-o 
familie de migranţi, precum şi propriile lor 
dificultăţi de învăţare, cum ar fi dislexia, 
disgrafia şi discalculia, iar aceşti copii 
trebuie încurajaţi de la început în mod 
orientat şi trebuie să primească asistenţă 
educaţională adaptată la nevoile lor 
specifice; subliniază necesitatea de a 
facilita accesul la şcoli pentru copiii romi şi 
pentru cei care nu au acte de identitate;

Or. en

Amendamentul 69
Georges Bach, Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei 
care nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
nivelul mai scăzut de educaţie din familie 
sau faptul că provin dintr-o familie de 
migranţi, iar aceşti copii trebuie încurajaţi 
de la început în mod orientat; subliniază 
necesitatea de a facilita accesul la şcoli 
pentru copiii care nu au acte de identitate;

Or. en

Amendamentul 70
Emilie Turunen
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebuie
să primească o educaţie personalizată şi 
flexibilă şi să fie încurajaţi de la început în 
mod orientat; subliniază necesitatea de a 
facilita accesul la şcoli nesegregate pentru 
copiii romi şi pentru cei care nu au acte de 
identitate;

Or. en

Amendamentul 71
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebuie
încurajaţi de la început în mod orientat, 
familiile trebuie să primească asistenţă pe 
scară largă şi trebuie create grupuri de 
formare a abilităţilor sociale ale copiilor 
şi ale părinţilor; subliniază necesitatea de a 
facilita accesul la şcoli pentru copiii romi şi 
pentru cei care nu au acte de identitate prin 
intermediul programelor de predare 
individuale, care urmează să fie dezvoltate 
din primul an de studiu pentru a stimula 
şi a spori motivaţia înnăscută a copiilor, 
precum şi motivaţia acestora de a învăţa;

Or. lt
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Amendamentul 72
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui 
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui 
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

recunoaşte că mulţi tineri care 
abandonează şcoala provin din părinţi 
migranţi; solicită, din acest motiv, statelor 
membre să sprijine măsurile din domeniul 
educaţiei preşcolare şi de asistenţă 
lingvistică;

Or. de

Amendamentul 73
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebuie
încurajaţi de la început în mod orientat 
pentru a evita perpetuarea excluziunii 
sociale şi a riscului de sărăcie, prin 
sporirea şanselor acestora de a intra pe 
piaţa muncii; subliniază necesitatea de a 
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facilita accesul la şcoli pentru copiii romi şi 
pentru cei care nu au acte de identitate şi de 
a le garanta accesul egal la educaţie de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 74
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei care 
nu au acte de identitate;

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie, mediul familial patologic sau 
disfuncţional sau faptul de a proveni dintr-
o familie de migranţi, iar aceşti copii 
trebuie încurajaţi de la început în mod 
orientat; subliniază necesitatea de a facilita 
accesul la şcoli pentru copiii romi şi pentru 
cei care nu au acte de identitate;

Or. pl

Amendamentul 75
Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie sau faptul de a proveni dintr-o 
familie de migranţi, iar aceşti copii trebui 
încurajaţi de la început în mod orientat; 
subliniază necesitatea de a facilita accesul 
la şcoli pentru copiii romi şi pentru cei 

6. observă că trebuie luată în considerare 
situaţia personală a elevilor, spre exemplu 
genul, nivelul mai scăzut de educaţie din 
familie, dizabilităţile sau faptul de a 
proveni dintr-o familie de migranţi, iar 
aceşti copii trebui încurajaţi de la început 
în mod orientat; subliniază necesitatea de a 
facilita accesul la şcoli pentru copiii romi 
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care nu au acte de identitate; şi pentru cei care nu au acte de identitate;

Or. hu

Amendamentul 76
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. admite că reformele politice privind 
integrarea şi educaţia nu trebuie tratate 
separat;

Or. de

Amendamentul 77
Tiziano Motti

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de faptul că toţi copiii au un 
nivel egal de demnitate din punctul de 
vedere al învăţării şi au dreptul la o 
educaţie de bază;

Or. it

Amendamentul 78
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, după cum arată 
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numeroase studii, instituţiile de 
învăţământ care au probleme mai mari în 
ceea ce priveşte coexistenţa şi integrarea 
elevilor prezintă, de asemenea, rate mai 
ridicate ale abandonului şcolar; prin 
urmare, invită statele membre să acorde o 
atenţie mai mare planurilor lor naţionale 
de încurajare a integrării şi a 
coexistenţei;

Or. es

Amendamentul 79
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că politicile ineficiente 
privind echilibrul dintre viaţa 
profesională şi cea privată sporesc 
cazurile de abandon şcolar timpuriu şi 
eşecul şcolar în general; invită statele 
membre să îşi intensifice eforturile pentru 
a-şi îmbunătăţi politicile privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
privată şi pentru a face accesibilă, pe 
scară largă, educaţia preşcolară, deoarece 
aceasta va aduce beneficii în ceea ce 
priveşte parcursul şcolar şi va reduce 
ratele abandonului şcolar în cadrul UE;

Or. es

Amendamentul 80
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază faptul că rata abandonului 
şcolar timpuriu este deosebit de mare în 
zonele rurale şi în regiunile dominate, din 
punct de vedere economic, de sectoare 
care se bazează în mare măsură pe 
activităţi sezoniere; solicită Comisiei să 
sporească asistenţa specifică fondurilor 
structurale, în special în cadrul Fondului 
social european, alocată acestor zone 
pentru a ajuta la combaterea acestui 
fenomen;

Or. es

Amendamentul 81
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sprijină politicile de desegregare care 
vizează să modifice compoziţia socială a 
şcolilor „defavorizate” şi să 
îmbunătăţească nivelul de formare a 
elevilor proveniţi din medii defavorizate 
din punct de vedere social şi cu nivel 
scăzut de educaţie;

Or. fr

Amendamentul 82
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. încurajează măsurile de discriminare 
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pozitivă, cum ar fi domeniile prioritare de 
educaţie şi programele care oferă un 
sprijin specific şcolilor din zonele 
defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 83
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că reducerea ratei de 
abandon şcolar şi sprijinirea mobilităţii 
sociale prin educaţie sunt interdependente 
şi că obiectivele din aceste domenii pot fi 
atinse numai dacă se alocă suficiente 
resurse financiare; solicită, prin urmare, 
investiţii publice masive în sistemele 
publice de educaţie, pentru a garanta, 
indiferent de originea socioeconomică şi 
culturală, accesul gratuit la servicii de 
educaţie şi de îngrijire de înaltă calitate, 
începând de la creşă până la 
învăţământul universitar şi formarea 
profesională;

Or. de

Amendamentul 84
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reaminteşte, în acest context, studiile 
PISA ale OCDE, în urma cărora s-a 
constatat că, în sistemele de învăţământ 
cu un nivel redus de diferenţiere pe 
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verticală şi pe orizontală, repetenţia şi 
exmatricularea sunt mai puţin frecvente; 
subliniază că, potrivit datelor OCDE, 
repetenţia şi exmatricularea afectează în 
mod negativ în special elevii de condiţie 
socială precară; subliniază constatarea 
OCDE conform căreia repartizarea 
prematură pe programe şcolare diferite 
sporeşte inegalităţile economice în ceea ce 
priveşte şansele de acces la educaţie, fără 
să determine o creştere a rezultatelor 
medii în respectivele sisteme de 
învăţământ;

Or. de

Amendamentul 85
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. reaminteşte, în acest context, 
constatarea OCDE conform căreia 
schimbarea şcolii ca urmare a rezultatelor 
slabe, a problemelor de comportament sau 
a nevoilor speciale de învăţare şi 
repartizarea elevilor pe materii în funcţie 
de aptitudini influenţează în mod negativ 
performanţele sistemului de învăţământ 
din comparaţia PISA;

Or. de

Amendamentul 86
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6d. reaminteşte, în acest context, că, 
potrivit OCDE, elevii dezavantajaţi din 
punct de vedere socioeconomic sunt 
deseori dublu dezavantajaţi, deoarece 
aceştia studiază în şcoli mult defavorizate 
din punct de vedere socioeconomic, în 
care calitatea profesorilor este mai 
redusă; 

Or. de

Amendamentul 87
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că băieţii sunt mai predispuşi 
să abandoneze şcoala şi că riscăm să 
creăm o categorie socială inferioară cu 
bărbaţi tineri şomeri, slab instruiţi sau 
neinstruiţi şi cu şanse reduse să intre pe 
piaţa muncii şi să se integreze în societate 
în general; îndeamnă statele membre să 
acorde o atenţie specială băieţilor cu 
dificultăţi de adaptare la mediul şcolar şi 
descurajează statele membre să reducă 
vârsta de şcolarizare obligatorie;

Or. en

Amendamentul 88
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că cele mai mari rate de 
reintegrare sunt obţinute de programele 
care abordează nevoile individuale ale 
tinerilor care abandonează şcoala; invită 
instituţiile să respecte nevoile şi drepturile 
indivizilor în elaborarea de programe 
pentru aceştia;

Or. en

Amendamentul 89
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că trebuie să se ţină seama 
de faptul că abandonul şcolar este mai 
puternic reprezentat în rândul băieţilor 
decât al fetelor; prin urmare, băieţii 
trebuie să beneficieze de măsuri sporite în 
acest domeniu, care să le amelioreze 
şansele pe piaţa muncii;

Or. de

Amendamentul 90
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tuturor elevilor şi în special 
tinerilor care abandonează şcoala, care să 
le faciliteze intrarea pe piaţa muncii şi care 
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unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe 
şi calificări;

să facă posibilă, prin intermediul unor 
programe speciale, dobândirea ulterioară a 
unor competenţe şi calificări şi a tuturor 
diplomelor pe care aceştia le pot obţine, 
fiind în acelaşi timp necesar să se asigure 
că aceşti tineri şi tineri adulţi nu rămân 
blocaţi într-un „sector intermediar”, ci au 
dreptul la un stagiu de formare (în afara 
întreprinderii, dacă nu este disponibil un 
stagiu de formare în cadrul acesteia);

Or. de

Amendamentul 91
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe 
şi calificări;

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea 
ulterioară a unor competenţe şi calificări 
profesionale, precum şi dezvoltarea de 
competenţe sociale, cu scopul de a le 
creşte şansele de încadrare în muncă şi de 
integrare socială;

Or. en

Amendamentul 92
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită organizarea unor consultări 7. solicită organizarea unor consultări 
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speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe 
şi calificări;

speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea
ulterioară a unor competenţe şi calificări,
programe care să includă formarea 
profesională şi asistenţa pentru căutarea 
unui loc de muncă, ţinând seama de 
faptul că aceste programe ar trebui să 
pună un accent deosebit pe sprijinirea 
fetelor care provin din familii 
dezavantajate şi/sau din grupuri 
minoritare;

Or. en

Amendamentul 93
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe 
şi calificări;

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea 
ulterioară a unor competenţe şi calificări,
precum şi recalificarea şi echivalarea 
între două orientări profesionale diferite;

Or. fr

Amendamentul 94
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe 
şi calificări;

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea 
ulterioară a unor competenţe şi calificări, şi 
consideră că familiile şi cei apropiaţi ar 
trebui, de asemenea, să fie implicaţi din 
timp;

Or. de

Amendamentul 95
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe şi 
calificări;

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa 
muncii, în cadrul programelor care 
combină educaţia şi comerţul sau 
educaţia şi producţia, şi care să facă 
posibilă, prin intermediul unor programe 
speciale, dobândirea, mai târziu, de către 
aceştia a unor competenţe şi calificări;

Or. lt

Amendamentul 96
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe şi 
calificări;

7. solicită organizarea unor consultări 
speciale individuale privind cariera 
destinate tinerilor care abandonează şcoala, 
care să le faciliteze intrarea pe piaţa muncii 
şi care să facă posibilă, prin intermediul 
unor programe speciale, dobândirea, mai 
târziu, de către aceştia a unor competenţe şi 
calificări; subliniază faptul că elevii care 
provin din familii care nu au acte de 
identitate trebuie să aibă dreptul de a 
merge la şcoală;

Or. en

Amendamentul 97
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că tinerii care abandonează 
şcoala timpuriu trebuie să fie abordaţi de 
autoritatea competentă de ocupare a forţei 
de muncă cât mai curând după 
abandonarea şcolii, pentru a le oferi 
informaţiile necesare cu privire la 
opţiunile lor; constată că este important 
să li se acorde o şansă oferindu-le sprijin 
individual, precum şi să se prevină 
şomajul pe termen lung şi excluziunea 
socială;

Or. en

Amendamentul 98
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că ajutorul oferit prin 
intermediul proiectelor individuale trebuie 
să se bazeze pe analiza predispoziţiilor şi a 
abilităţilor unui individ, precum şi a 
disfuncţiilor care, de multe ori, îi 
împiedică pe elevi să îşi continue studiile;   

Or. pl

Amendamentul 99
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază necesitatea de a organiza 
activităţi la nivel local care să încurajeze 
oamenii să se întoarcă la şcoală şi care să 
promoveze un mediu pozitiv pentru cei 
care au abandonat şcoala timpuriu şi 
intenţionează să se reîntoarcă;  

Or. pl

Amendamentul 100
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. având în vedere că, în rândul 
persoanelor cu un nivel de educaţie 
scăzut, locurile de muncă precare şi 
instabile sunt mai numeroase, solicită 
Comisiei să garanteze că eforturile depuse 
pentru a permite tinerilor care 
abandonează şcoala timpuriu să revină pe 



PE464.934v01-00 50/60 AM\867306RO.doc

RO

piaţa muncii sunt legate în mod invariabil 
de programele de formare suplimentară 
pentru a îmbunătăţi perspectivele acestora 
de angajare;

Or. es

Amendamentul 101
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că investiţiile în 
recalificare şi în modernizarea cursurilor 
de formare profesională sunt esenţiale 
pentru a-i ajuta pe tinerii care 
abandonează şcoala timpuriu să se 
integreze pe piaţa forţei de muncă;

Or. it

Amendamentul 102
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că tinerii au dreptul de a 
obţine un venit indiferent de statutul sau 
nivelul lor de educaţie; prin urmare, 
deplânge programele statelor membre 
care reduc prestaţiile sociale la un nivel 
sub venitul minim, ca „stimulent” pentru 
ca persoanele vizate să ia atitudine;

Or. en
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Amendamentul 103
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că este necesar ca 
membrii comunităţii educaţionale, în 
colaborare cu părinţii elevilor şi cu 
specialiştii din mediul academic, să ia 
măsuri şi să lanseze iniţiative cu scopul de 
a reduce drastic intimidarea, violenţa şi 
discriminarea socială şi pe bază de rasă în 
şcoală, care conduc la marginalizarea 
elevilor, creând astfel condiţiile pentru 
părăsirea timpurie a şcolii; 

Or. el

Amendamentul 104
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. îndeamnă statele membre să extindă 
crearea de şcoli care oferă a doua şansă, 
îmbunătăţind atât conţinutul programelor 
de studii, cât şi materialele şi 
echipamentul tehnic specifice acestor 
şcoli şi dezvoltând capacităţile cadrelor 
didactice disponibile, având în vedere 
faptul că aceste şcoli reprezintă un 
instrument important pentru reintegrarea 
persoanelor care au renunţat la sistemul 
de educaţie formală; 

Or. el
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Amendamentul 105
Konstantinos Poupakis, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază necesitatea actualizării 
competenţelor dobândite prin formarea 
profesională tehnică şi adaptarea mai 
eficace a specializărilor oferite la cerinţele 
pieţei forţei de muncă, deoarece corelarea 
educaţiei cu ocuparea forţei de muncă 
este o parte integrantă a luptei împotriva 
abandonului şcolar; 

Or. el

Amendamentul 106
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. ia act de faptul că o politică eficientă 
de combatere a fenomenului abandonului 
şcolar timpuriu ar trebui să includă toate 
nivelurile de învăţământ şi să fie 
monitorizată şi elaborată pe baza unor 
criterii locale, regionale, sociale şi 
individuale în trei domenii, şi anume de 
prevenire, de intervenţie şi de 
compensare;

Or. el

Amendamentul 107
Nadja Hirsch, Emilie Turunen
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. propune, în contextul bugetului 
UE 2012, un proiect pilot vizând 
integrarea cu succes pe piaţa muncii a 
tinerilor care abandonează şcoala;

8. susţine, în contextul bugetului UE 2012, 
„Proiectul-pilot privind tineretul” propus 
în scopul de a garanta integrarea pe piaţa 
muncii a tinerilor şi, în special, a tinerilor
care abandonează şcoala;

Or. en

Amendamentul 108
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. propune, în contextul bugetului UE 
2012, un proiect pilot vizând integrarea cu 
succes pe piaţa muncii a tinerilor care 
abandonează şcoala;

8. propune, în contextul bugetului UE 
2012, proiecte pilot, care să ţină seama de 
cauzele individuale ale abandonului 
şcolar, vizând integrarea cu succes pe piaţa 
muncii a tinerilor care abandonează şcoala;

Or. de

Amendamentul 109
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. propune, în contextul bugetului UE 
2012, un proiect pilot vizând integrarea cu 
succes pe piaţa muncii a tinerilor care 
abandonează şcoala;

8. propune, în contextul bugetului UE 
2012, un proiect-pilot vizând integrarea cu 
succes pe piaţa muncii a tinerilor care 
abandonează şcoala; consideră că, în 
scopul de a combate abandonul şcolar 
timpuriu, asistenţa Fondului social 
european trebuie să fie mai concentrată şi 
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mai riguroasă pentru a spori eficienţa 
costurilor; 

Or. lt

Amendamentul 110
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. propune, în contextul bugetului 
UE 2012, un proiect pilot vizând 
integrarea cu succes pe piaţa muncii a 
tinerilor care abandonează şcoala;

8. propune, în contextul bugetului 
UE 2012, elaborarea unui proiect-pilot
vizând integrarea cu succes pe piaţa muncii 
a tinerilor care abandonează şcoala;

Or. fr

Amendamentul 111
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. propune, în contextul bugetului UE 
2012, un proiect pilot vizând integrarea cu 
succes pe piaţa muncii a tinerilor care 
abandonează şcoala;

8. propune, în contextul bugetului UE 
2012, un proiect-pilot vizând integrarea cu 
succes şi permanentă pe piaţa muncii a 
tinerilor care abandonează şcoala;

Or. pl

Amendamentul 112
Georges Bach, Licia Ronzulli, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis

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

8a. încurajează statele membre să reducă 
abandonul şcolar timpuriu prin schimbul 
de experienţă şi de bune practici la nivel 
naţional şi european;

Or. en

Amendamentul 113
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a analiza 
fenomenul repetării anului şcolar şi 
impactul acestuia asupra abandonului 
şcolar timpuriu, subliniind importanţa 
programelor individuale pentru fiecare 
elev;

Or. pl

Amendamentul 114
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că o politică bine gândită în 
materie de învăţământ public rămâne cea 
mai bună modalitate de a promova 
dezvoltarea de competenţe, productivitatea 
şi capacitatea de inserţie profesională; 
avertizează asupra faptului că posibilele 
reduceri ale cheltuielilor publice din 
sectorul educaţiei din cauza crizei 
economice şi punerea în aplicare în 
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statele membre a politicilor de austeritate 
bugetară vor avea efecte negative, ducând 
la creşterea numărului tinerilor care 
abandonează şcoala timpuriu în UE;

Or. es

Amendamentul 115
Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. consideră că, pentru a combate 
abandonul şcolar timpuriu, politicile de 
educaţie trebuie să fie corelate cu 
politicile de promovare a redresării
economice şi, implicit, de creare a unor
locuri de muncă permanente, şi să evite 
abandonul şcolar, locurile de muncă 
precare şi instabile şi accelerarea 
exodului creierelor;

Or. es

Amendamentul 116
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare eficientă şi coerentă
a fondurilor structurale în proiectele 
corective care ar trebui să fie sinergice în 
ceea ce priveşte obiectivele lor, astfel cum 
se solicită în reglementări separate şi care 
să fie elaborate în conformitate cu o 
abordare ascendentă care să garanteze că 
nevoile reale ale regiunilor în cauză şi ale 
locuitorilor acestora sunt reflectate în 
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mod adecvat în proiectele care urmează să 
fie finanţate.

Or. it

Amendamentul 117
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale europene în favoarea 
aplicării pe deplin a strategiilor UE 
privind tineretul şi a programelor de 
cercetare şi de învăţare pe tot parcursul 
vieţii pentru tinerii care abandonează 
şcoala.

Or. en

Amendamentul 118
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala, în special a 
Fondului social european (FSE), 
favorizând incluziunea socială a acestora 
prin utilizarea programelor specifice din 
fiecare stat membru;

Or. fr



PE464.934v01-00 58/60 AM\867306RO.doc

RO

Amendamentul 119
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala, pentru a asigura 
un învăţământ de calitate pentru toţi şi 
pentru a evita abandonul şi absenteismul 
şcolar.

Or. en

Amendamentul 120
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale, inclusiv a Fondului 
social european, în favoarea tinerilor care 
abandonează şcoala.

Or. pl

Amendamentul 121
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale, în special a 
Fondului social european, în favoarea 
tinerilor care abandonează şcoala;
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Or. de

Amendamentul 122
Georges Bach, Licia Ronzulli, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale, în special a 
Fondului social european, în favoarea 
tinerilor care abandonează şcoala.

Or. en

Amendamentul 123
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. sprijină o utilizare direcţionată a 
fondurilor structurale în favoarea tinerilor 
care abandonează şcoala.

9. sprijină o utilizare direcţionată şi 
eficientă a fondurilor structurale în 
favoarea tinerilor care abandonează şcoala.

Or. en

Amendamentul 124
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. sprijină învăţarea timpurie a NTIC 
(noile tehnologii ale informaţiei şi
comunicaţiilor), precum şi a limbilor
străine, ca mijloace de comunicare 
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privilegiate pentru care tinerii prezintă 
abilitatea de a le învăţa rapid.

Or. fr

Amendamentul 125
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază, de asemenea, că tinerii 
care abandonează şcoala timpuriu ar 
trebui să aibă acces la fonduri europene şi 
la programe de mobilitate indiferent de 
statutul lor de persoane care au renunţat 
la educaţia formală; invită Comisia şi 
statele membre să monitorizeze dacă 
aceste programe sunt utilizate de tinerii 
care abandonează şcoala şi de 
organizaţiile care lucrează cu aceştia.

Or. en


