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Amendamentul 1
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz 
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) în ciuda 
proceselor de consolidare bugetară;

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) în ciuda 
proceselor de consolidare bugetară;
subliniază faptul că politicile în materie 
de educație și de formare profesională nu 
trebuie să fie luate în considerare numai 
în ceea ce privește competitivitatea, ci că 
educația este, în primul rând, un drept 
fundamental al omului și un serviciu 
public, care trebuie să fie garantat 
tuturor, fără discriminare;

Or. fr

Amendamentul 2
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz 
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) în ciuda 
proceselor de consolidare bugetară;

1. subliniază importanța de a investi în 
educație și formare profesională, pentru a 
îndeplini obiectivele Strategiei 
Europa 2020 și pentru a consolida 
competitivitatea europeană și îndeamnă 
statele membre să îmbunătățească accesul 
tuturor la învățarea pe tot parcursul vieții 
(LLL) în ciuda proceselor de consolidare 
bugetară; amintește faptul că investiția în 
capitalul uman, în special în ceea ce îi 
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privește pe tineri, nu trebuie să fie 
considerată un cost, întrucât aceasta 
constituie o condiție esențială în vederea 
îndeplinirii obiectivelor Strategiei 
Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 3
Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz 
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) în ciuda 
proceselor de consolidare bugetară;

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre, în 
ciuda procesului de consolidare bugetară,
să îmbunătățească accesul tuturor la 
învățarea pe tot parcursul vieții (LLL), în 
special în cazul persoanelor aflate în 
șomaj pe termen lung și al tinerilor care 
nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare;

Or. fr

Amendamentul 4
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
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pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) în ciuda 
proceselor de consolidare bugetară;

pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) (acordând o 
atenție deosebită membrilor unor grupuri 
vulnerabile) în ciuda proceselor de 
consolidare bugetară;

Or. en

Amendamentul 5
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
pentru a consolida competitivitatea 
europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) în ciuda 
proceselor de consolidare bugetară;

1. subliniază importanța de a investi în 
procesul de învățare pentru a îndeplini 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
pentru a consolida competitivitatea în ceea 
ce privește întreprinderile din Uniunea 
Europeană și îndeamnă statele membre să 
îmbunătățească accesul tuturor la învățarea 
pe tot parcursul vieții (LLL) în ciuda 
proceselor de consolidare bugetară;

Or. en

Amendamentul 6
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz 
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că investițiile anticiclice 
în cadrul politicilor de educație și formare 
profesională pot fi un vector esențial în 
vederea depășirii crizelor economice;

Or. fr
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Amendamentul 7
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța adaptării la 
evoluția pieței muncii, având în vedere 
faptul că o formare și o educație de cea 
mai bună calitate permit atât tinerilor, cât 
și persoanelor mai în vârstă și societății să 
își sporească șansele de a depăși criza;

Or. hu

Amendamentul 8
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz 
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază necesitatea de a combate 
șomajul aflat în creștere și extinderea 
continuă a condițiilor precare în cazul 
tinerilor, afectați grav de actuala criză 
economică, asigurându-le locuri de 
muncă de calitate, stabile și sigure;

Or. fr

Amendamentul 9
Licia Ronzulli

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

1a. subliniază faptul că investițiile în 
educație, în tineri și creativitate sunt 
esențiale pentru competitivitatea Europei; 
subliniază, de asemenea, faptul că 
formarea reprezintă unul dintre 
elementele de bază ale promovării și 
coeziunii sociale și că aceasta contribuie 
la a oferi cetățenilor locuri de muncă mai 
numeroase și de calitate sporită;

Or. it

Amendamentul 10
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar
pentru a reduce rata șomajului, a facilita 
mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea profesională și a pune 
la dispoziția industriei europene, în special 
a IMM-urilor, o forță de muncă educată și 
formată în mod corespunzător;

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe, adaptarea 
formării la cerințele pieței și sprijinirea 
tranziției dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă 
sunt necesare pentru a reduce rata 
șomajului, a combate sărăcia și 
excluziunea socială, a facilita mobilitatea 
geografică voluntară, a promova 
mobilitatea profesională și a pune la 
dispoziția industriei europene, în special a 
IMM-urilor, o forță de muncă educată și 
formată în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 11
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz 
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar 
pentru a reduce rata șomajului, a facilita 
mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea profesională și a pune 
la dispoziția industriei europene, în special 
a IMM-urilor, o forță de muncă educată și 
formată în mod corespunzător;

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar 
pentru a spori integrarea socială, civică și 
profesională a elevilor, a reduce rata 
șomajului, a facilita mobilitatea geografică 
voluntară, a promova mobilitatea 
profesională și a pune la dispoziția 
industriei europene, în special a IMM-
urilor, o forță de muncă educată și formată 
în mod corespunzător;

Or. fr

Amendamentul 12
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar 
pentru a reduce rata șomajului, a facilita 
mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea profesională și a pune 
la dispoziția industriei europene, în special 
a IMM-urilor, o forță de muncă educată și 
formată în mod corespunzător;

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar 
pentru a reduce rata șomajului, a facilita 
mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea profesională și a pune 
la dispoziția industriei, în special a IMM-
urilor din Uniunea Europeană, o forță de 
muncă educată și formată în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 13
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar 
pentru a reduce rata șomajului, a facilita 
mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea profesională și a pune 
la dispoziția industriei europene, în special 
a IMM-urilor, o forță de muncă educată și 
formată în mod corespunzător;

2. consideră că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe nu este necesar 
numai pentru a reduce rata șomajului, a 
facilita mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea profesională și a pune 
la dispoziția industriei europene, în special 
a IMM-urilor, o forță de muncă educată și 
formată în mod corespunzător;

Or. de

Amendamentul 14
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar 
pentru a reduce rata șomajului, a facilita 
mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea profesională și a pune 
la dispoziția industriei europene, în special 
a IMM-urilor, o forță de muncă educată și 
formată în mod corespunzător;

2. reamintește că un nivel ridicat de 
competențe și cunoștințe este necesar 
pentru a reduce rata șomajului, a facilita 
mobilitatea geografică voluntară, a 
promova mobilitatea educațională și 
profesională și a pune la dispoziția 
industriei europene, în special a IMM-
urilor, o forță de muncă educată și formată 
în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 15
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește totuși că este necesar să se 
evite dumpingul care ar putea să apară de 
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pe urma unei formări prea avansate și 
consecințele acesteia; subliniază, de 
asemenea, faptul că societatea are nevoie 
de meșteșugari și muncitori calificați și că 
trebuie să se mențină meseriile 
tradiționale, precum confecționarea de 
încălțăminte și ceasuri; constată, pe de 
altă parte, faptul că metodele de producție 
regionale durabile și ecologice permit 
evitarea ciclului vicios al consumului;

Or. hu

Amendamentul 16
Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz 
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită intensificarea eforturilor 
pentru a stabili și implementa un sistem 
european de certificare și recunoaștere a 
calificărilor și a învățării formale și 
informale, îmbunătățind astfel mobilitatea 
pe piața muncii atât la nivel național, cât 
și la nivel transfrontalier;

Or. fr

Amendamentul 17
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că participarea elevilor și a 
studenților la programele de mobilitate 
respective are ca rezultat dobândirea 
competențelor necesare pentru a promova 
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mobilitatea profesională și a consolida 
șansele de angajare;

Or. el

Amendamentul 18
Philippe Boulland

Proiect de aviz 
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea unei legături 
mai strânse între sistemele propuse pentru 
formarea profesională și sectoarele care 
duc lipsă de angajați; trebuie să se creeze 
parteneriate între sistemele de formare 
profesională și întreprinderi și să se 
încurajeze sistemele de formare 
inovatoare, în special în ceea ce privește 
sprijinul oferit în cadrul întreprinderilor 
de angajații mai vechi;

Or. fr

Amendamentul 19
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că o luptă eficientă 
împotriva șomajului presupune existența 
unei legături între educație și necesitățile 
de pe piața muncii, pentru a facilita 
inserția profesională; în acest sens, 
sprijină crearea de sinergii între 
instituțiile de învățământ superior și 
întreprinderi;

Or. el
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Amendamentul 20
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. recunoaște faptul că dezvoltarea 
opțiunilor pentru educație și formarea 
adulților nu răspunde nevoilor în creștere 
ale persoanelor, societăților, economiei 
competitive și activității productive 
moderne;

Or. el

Amendamentul 21
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz 
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională pentru a-i ajuta 
pe cursanți, pe stagiari și pe lucrători să 
identifice parcursul educațional și de 
formare cel mai potrivit cu înclinațiile și 
interesele lor și recunoaște că anticiparea 
tendințelor de pe piața muncii poate fi 
foarte utilă pentru toți cei implicați pentru 
a-și orienta mai bine acțiunile și a lua 
decizii în cunoștință de cauză;

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională pentru a-i ajuta 
pe cursanți, pe stagiari și pe lucrători să 
identifice parcursul educațional și de 
formare cel mai potrivit cu înclinațiile și 
interesele lor; subliniază faptul că una 
dintre principalele cauze ale șomajului 
structural este dezechilibrul dintre oferta 
de formare profesională și cererea în 
materie de ocupare a forței de muncă; 
consideră că este prioritar să se anticipeze 
nevoile viitoare în ceea ce privește 
competențele, pentru ca oferta de formare 
profesională să corespundă realităților de 
pe piața muncii; recunoaște că anticiparea 
tendințelor de pe piața muncii poate fi 
foarte utilă pentru toți cei implicați pentru 
a-și orienta mai bine acțiunile și a lua 
decizii în cunoștință de cauză;
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Or. fr

Amendamentul 22
Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz 
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională pentru a-i ajuta 
pe cursanți, pe stagiari și pe lucrători să 
identifice parcursul educațional și de 
formare cel mai potrivit cu înclinațiile și 
interesele lor și recunoaște că anticiparea 
tendințelor de pe piața muncii poate fi 
foarte utilă pentru toți cei implicați pentru 
a-și orienta mai bine acțiunile și a lua 
decizii în cunoștință de cauză;

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională pentru a-i ajuta 
pe cursanți, pe stagiari și pe lucrători să 
identifice parcursul educațional și de 
formare cel mai potrivit cu înclinațiile și 
interesele lor și recunoaște că anticiparea 
tendințelor de pe piața muncii poate fi
foarte utilă pentru toți cei implicați pentru 
a-și orienta mai bine acțiunile și a lua 
decizii în cunoștință de cauză; subliniază 
necesitatea încurajării calificării și 
formării în sectoarele noi care favorizează 
apariția unor locuri de muncă durabile și 
de calitate, precum sectoarele legate de 
economia durabilă și solidară, de tranziția 
ecologică și de tehnologiile informației și 
comunicării; 

Or. fr

Amendamentul 23
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională pentru a-i ajuta 
pe cursanți, pe stagiari și pe lucrători să
identifice parcursul educațional și de 
formare cel mai potrivit cu înclinațiile și 
interesele lor și recunoaște că anticiparea 

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională accesibilă 
tuturor, pentru a-i ajuta pe cursanți, pe 
stagiari și pe lucrători să identifice 
parcursul educațional și de formare cel mai 
potrivit cu înclinațiile și interesele lor și 



PE491.097v01-00 14/31 AM\904107RO.doc

RO

tendințelor de pe piața muncii poate fi 
foarte utilă pentru toți cei implicați pentru 
a-și orienta mai bine acțiunile și a lua 
decizii în cunoștință de cauză;

recunoaște că anticiparea tendințelor de pe 
piața muncii poate fi foarte utilă pentru toți 
cei implicați pentru a-și orienta mai bine 
acțiunile și a lua decizii în cunoștință de 
cauză;

Or. en

Amendamentul 24
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională pentru a-i ajuta 
pe cursanți, pe stagiari și pe lucrători să 
identifice parcursul educațional și de 
formare cel mai potrivit cu înclinațiile și 
interesele lor și recunoaște că anticiparea 
tendințelor de pe piața muncii poate fi 
foarte utilă pentru toți cei implicați pentru 
a-și orienta mai bine acțiunile și a lua 
decizii în cunoștință de cauză;

3. subliniază nevoia de orientare 
educațională și profesională eficientă și 
constructivă pentru a-i ajuta pe cursanți, pe 
stagiari și pe lucrători să identifice 
parcursul educațional și de formare cel mai 
potrivit cu înclinațiile și interesele lor și 
recunoaște că anticiparea tendințelor de pe 
piața muncii poate fi utilă pentru toți cei 
implicați pentru a-și orienta mai bine 
acțiunile și a lua decizii în cunoștință de 
cauză;

Or. el

Amendamentul 25
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a adopta 
politici de îmbunătățire și modernizare a 
programelor de formare profesională 
pentru a garanta faptul că competențele 
sunt conforme cu noile exigențe crescute 
ale întreprinderilor, în prezent, precum și 
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pe viitor;

Or. it

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța esențială de 
consolidare a accesului persoanelor cu 
handicap la învățarea pe tot parcursul 
vieții prin elaborarea și punerea în 
aplicare a unor programe specifice, 
precum și prin integrarea dimensiunii 
handicapului în toate programele 
destinate populației generale; consideră 
că această atenție specială acordată 
legăturii între handicap și învățarea pe tot 
parcursul vieții este esențială pentru 
combaterea fenomenelor de excluziune 
socială și consolidarea reală a poziției 
persoanelor cu handicap pe piața muncii, 
având în vedere faptul că, potrivit tuturor 
studiilor în acest domeniu, nivelul de 
educație al persoanelor cu handicap este 
inferior mediei și că participarea acestora 
la programele în cauză este deosebit de 
scăzută;

Or. el

Amendamentul 27
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că creativitatea este un 
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element esențial al noii economii bazate 
pe cunoaștere; subliniază faptul că 
sectorul creativ contribuie în mod 
semnificativ și tot mai mult la economie și 
corespunde unui procent de 4,5 % din 
PIB-ul Uniunii Europene și unui număr 
de 8,5 milioane de locuri de muncă;

Or. it

Amendamentul 28
Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz 
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul esențial al serviciilor 
publice pentru ocuparea forței de muncă 
în temeiul politicilor în acest sens și al 
asistenței oferite pentru solicitanții de 
locuri de muncă, în special pentru a-i 
sprijini pe aceștia în căutarea de locuri de 
muncă sau în vederea formării 
profesionale; insistă asupra faptului că 
un număr mai mare de solicitanți trebuie 
să beneficieze de o formare profesională 
adecvată care să le faciliteze introducerea 
pe piața forței de muncă și, prin urmare, 
invită statele membre să aloce resursele 
necesare; 

Or. fr

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei;

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, îndeosebi remunerate, din 
cauza crizei și subliniază necesitatea ca 
statele membre să investească într-o 
reformă adecvată a educației și a formării 
pentru a lupta mai eficient împotriva 
crizei economice și pentru a atinge 
obiectivele Strategiei Europa 2020;;

Or. el

Amendamentul 30
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei;

4. subliniază riscul unei finanțări reduse 
pentru educație și absența stagiilor oferite 
de întreprinderi, din cauza crizei;

Or. en

Amendamentul 31
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz 
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei;

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei; invită 
Comisia să definească normele minime 
care încurajează oferta și urmărirea unor 
stagii de o calitate ridicată și să adopte cât 
mai curând posibil o propunere cu privire 
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la cadrul european în ceea ce privește 
calitatea acestor stagii; 

Or. fr

Amendamentul 32
Philippe Boulland

Proiect de aviz 
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei;

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei; de 
asemenea, regretă apariția excesivă a 
stagiilor neremunerate;

Or. fr

Amendamentul 33
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei;

4. regretă finanțarea redusă alocată 
educației și absența stagiilor oferite de 
întreprinderi, din cauza crizei; subliniază 
importanța plasării în ceea ce privește 
formarea, în special pentru tineri; 

Or. en

Amendamentul 34
Csaba Sógor

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

4a. reamintește că deși formarea și 
anticiparea abandonului școlar prematur 
constituie investiții, acestea garantează 
reușita gestionării crizei;

Or. hu

Amendamentul 35
Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz 
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să pună în 
aplicare „garanția pentru tineri”, prin 
intermediul unor măsuri practice și 
concrete la nivel național, însoțite de un 
sprijin financiar adecvat, în vederea 
garantării faptului că tinerii au un loc de 
muncă decent sau că urmează anumite 
studii sau o formare profesională în 
primele patru luni de la absolvirea școlii;

Or. fr

Amendamentul 36
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz 
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să respecte și să 
promoveze Carta europeană a calității 
stagiilor și învățării, urmând ca aceste 
stagii să fie utilizate numai în cadrul 
educației sau formării profesionale, iar 
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nu pentru forță de muncă ieftină;

Or. fr

Amendamentul 37
Philippe Boulland

Proiect de aviz 
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sugerează dezvoltarea unor 
parteneriate între școală, universitate și 
întreprinderi, pentru a sigura o mai bună 
adaptare a sistemelor de formare 
profesională și pentru a spori numărul de 
stagii propuse;

Or. fr

Amendamentul 38
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea consolidării 
legăturii între sistemele de formare 
profesională inițială și continuă, ceea ce 
ar îmbunătăți considerabil calitatea și 
eficacitatea programelor puse în aplicare, 
favorizând totodată noi forme de 
organizare a muncii și forme inovatoare 
de ocupare a forței de muncă;

Or. el

Amendamentul 39
Csaba Sógor
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Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. indică faptul că necesitatea de a ajusta 
cu precizie oferta și cererea pe piața 
muncii nu a fost niciodată atât de 
necesară pentru a evita formarea așa-
numitelor „generații pierdute”;

Or. hu

Amendamentul 40
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți și îi încurajează să faciliteze 
formarea continuă pe parcursul carierei 
lucrătorilor;

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți și îi încurajează să faciliteze 
formarea continuă pe parcursul carierei 
lucrătorilor; de asemenea, subliniază 
responsabilitatea individuală a fiecărui 
individ în ceea ce privește pregătirea în a 
face față unor noi provocări pe piața 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 41
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți și îi încurajează să faciliteze 
formarea continuă pe parcursul carierei 
lucrătorilor;

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți, acordând o atenție deosebită 
femeilor, care fac obiectul locurilor de 
muncă necalificate sau slab calificate, și îi 
încurajează să faciliteze formarea continuă 
pe parcursul carierei lucrătorilor, integrând 
dimensiunea egalității între bărbați și 
femei;

Or. el

Amendamentul 42
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz 
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți și îi încurajează să faciliteze 
formarea continuă pe parcursul carierei 
lucrătorilor;

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți și îi încurajează să faciliteze 
formarea continuă pe parcursul carierei 
lucrătorilor, asigurând vizibilitatea 
drepturilor legate de formarea 
profesională, accesibilitatea acestora 
pentru toți lucrătorii și punând în valoare 
rezultatele obținute în urma formării 
continue în ceea ce privește cariera 
lucrătorilor; 

Or. fr

Amendamentul 43
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 5



AM\904107RO.doc 23/31 PE491.097v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți și îi încurajează să faciliteze 
formarea continuă pe parcursul carierei 
lucrătorilor;

5. amintește că angajatorii au o 
responsabilitate esențială de a transforma 
învățarea pe tot parcursul vieții în realitate 
pentru toți și îi încurajează să faciliteze 
formarea continuă pe parcursul carierei 
lucrătorilor, oferind astfel posibilitatea 
unei specializări ulterioare și crearea 
posibilității de a avansa în câmpul 
muncii;

Or. en

Amendamentul 44
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să faciliteze 
participarea angajatorilor și a lucrătorilor 
la educație și formare, îndeosebi în IMM-
uri – prin reducerea birocrației, adoptarea 
de programe actualizate etc. – cu scopul 
de a consolida productivitatea și calitatea 
muncii și, totodată, de a aduce valoare 
adăugată parcursului profesional al 
lucrătorilor;

Or. el

Amendamentul 45
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea de a consolida 
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participarea și asocierea partenerilor 
sociali la conceperea, stabilirea 
conținutului și procesul de punere în 
aplicare a programelor de educație și 
formare profesională;

Or. el

Amendamentul 46
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă statele membre să își 
stabilească obiective ambițioase și să aplice 
politici inovatoare pentru a combate 
abandonul școlar și solicită parcursuri de 
învățare diversificate și flexibile care să 
țină seama de nevoile diferitelor persoane 
care învață, introducerea sistemelor duale 
care combină studiul și învățarea practică 
și oportunități mai bune în cadrul educației 
și formării profesionale;

6. îndeamnă statele membre să își 
stabilească obiective ambițioase și să aplice 
politici inovatoare pentru a combate 
abandonul școlar și încurajează urmarea 
unor parcursuri de învățare diversificate și 
flexibile care să țină seama de nevoile 
diferitelor persoane care învață, 
introducerea sistemelor duale care combină 
studiul și învățarea practică și oportunități 
mai bune în cadrul educației și formării 
profesionale;

Or. cs

Amendamentul 47
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește faptul că sinergia între 
forța de muncă propusă și capacitatea de 
absorbție a pieței muncii este esențială;

Or. hu
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Amendamentul 48
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz 
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța unei pregătiri 
temeinice a transferului dintre lumea 
educațională, a formării inițiale și 
continue și piața forței de muncă; 
consideră că este necesară o multiplicare 
a interacțiunilor, o dezvoltare a 
parteneriatelor dintre universități, 
organismele de formare profesională și 
organizațiile de tineri, pentru a se permite 
o adaptare și o integrare profesională 
durabilă a ucenicilor; 

Or. fr

Amendamentul 49
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută dezvoltarea de parteneriate 
între furnizorii de educație și de formare 
și întreprinderi, cercetare și societatea 
civilă ca un mijloc de reducere a 
șomajului, cu condiția totuși ca acest 
lucru să nu devalorizeze dimensiunea 
umanistă a educației și să nu devină un 
scop în sine;

Or. el

Amendamentul 50
Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz 
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește necesitatea faptului că 
trebuie să se recunoască oficial 
competențele acumulate din activități de 
voluntariat, atât din punct de vedere 
profesional, cât și educativ, în vederea 
consolidării legăturilor principale dintre 
învățarea informală și educația formală;

Or. fr

Amendamentul 51
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz 
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. insistă asupra elaborării unor strategii 
de formare pe tot parcursul vieții care să 
îndeplinească o condiție de eficiență 
economică și socială; invită statele 
membre să amelioreze recunoașterea și 
valorificarea învățării și educației 
informale;

Or. fr

Amendamentul 52
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. în cadrul Strategiei Europa 2020, și 
având în vedere rolul central al 
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obiectivelor pentru educație și formare 
profesională, care are tendința de a 
consolida calitatea muncii și 
productivitatea și competitivitatea 
Uniunii, invită statele membre să 
întreprindă inițiative, în colaborare cu 
Comisia, cu scopul de a înțelege 
fenomenul tinerilor care nici nu sunt 
încadrați profesional, nici nu urmează un 
program de formare („NEET”), și de a 
elabora strategii pentru a lupta în mod 
eficient împotriva acestui fenomen;

Or. el

Amendamentul 53
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei să încurajeze 
colaborarea constructivă între statele 
membre, precum și schimbul de 
experiențe, expertiză și bune practici;

Or. el

Amendamentul 54
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. constată eterogenitatea vastă a 
sistemelor de educație și formare 
profesională între țări și propune, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
publicarea, împreună cu raportul privind 
progresele înregistrate, a unui ghid util cu 
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privire la fiecare stat membru, care să 
conțină recomandări pentru 
îmbunătățirea politicilor existente și 
dezvoltarea de sisteme naționale de 
educație;

Or. el

Amendamentul 55
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. favorizează realizarea de acțiuni 
combinate de educație și formare, în 
funcție de caracteristicile fiecărui grup-
țintă și de nevoile la nivel geografic sau 
ale domeniilor profesionale;

Or. el

Amendamentul 56
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz 
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită intensificarea dialogului politic 
și cooperarea în materie de educație și 
formare dintre Uniune și partenerii săi 
internaționali pentru a reflecta 
interdependențele economice, sociale și 
politice în creștere și pentru a contribui la 
implementarea dimensiunii externe a 
Strategiei Europa 2020;

7. solicită intensificarea dialogului politic 
și cooperarea în materie de educație și 
formare dintre Uniune și partenerii săi 
internaționali pentru a reflecta 
interdependențele economice, sociale și 
politice în creștere și pentru a contribui la 
implementarea dimensiunii externe a 
Strategiei Europa 2020; prin urmare, 
atrage atenția asupra efectelor negative pe 
care le au programele de austeritate, care 
conduc la un exod al creierelor în 
interiorul Uniunii Europene și în țările 
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terțe;

Or. fr

Amendamentul 57
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită consolidarea dimensiunii 
externe a politicilor UE în materie de 
ocupare a forței de muncă, de educație și 
formare în țările învecinate și dincolo de 
acestea, în vederea promovării stabilității, 
a prosperității și a ameliorării 
perspectivelor de angajare pentru 
cetățenii țărilor sale partenere, dezvoltând 
în același timp instrumente mai eficiente, 
capabile să gestioneze și să faciliteze 
migrația calificată către Europa, în 
scopul echilibrării deficitului de 
competențe și a decalajelor care sunt 
rezultatul evoluțiilor demografice din 
Europa;

Or. en

Amendamentul 58
Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. amintește faptul că, în calitate de 
actori pe piața educațională mondială, 
sistemele naționale VET trebuie să fie 
conectate la întreaga lume pentru a 
rămâne actualizate și competitive și 
trebuie să își dezvolte capacitatea de a 
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atrage elevi și din alte țări europene și 
terțe, oferindu-le acestora o educație și o 
formare profesională și ajutându-i să își 
recunoască mai ușor competențele; 
subliniază faptul că modificările 
demografice și migrația internațională fac 
ca aceste subiecte să fie mai relevante;

Or. en

Amendamentul 59
Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază faptul că, deși se dezvoltă o 
zonă europeană a educației și formării 
profesionale, obiectivul eliminării 
obstacolelor în calea mobilității nu a fost 
încă atins, iar mobilitatea elevilor din 
VET rămâne una redusă; subliniază 
faptul că intensificarea mobilității 
transnaționale a elevilor și profesorilor 
din VET, care ține cont de cunoștințele, 
abilitățile și competențele pe care aceștia 
le-au dobândit în străinătate va reprezenta 
o provocare importantă în viitor și că este 
necesară o mai bună orientare a 
informațiilor și orientărilor care să vizeze 
în mod specific atragerea unui număr mai 
mare de elevi străini în sistemele VET.

Or. en

Amendamentul 60
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

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

7a. solicită statelor membre să implice 
toate părțile interesate, în special 
partenerii sociali, în elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor de 
educație și formare profesională.

Or. fr


