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Amendamentul 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. afirmă că criza a dus la accentuarea 
formelor precare de angajare pentru 
tineri, contractele pe termen scurt sau cu 
fracțiune de normă și sistemele de 
angajare neremunerată, înlocuind de prea 
multe ori locurile de muncă existente;

Or. en

Amendamentul 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. afirmă că pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE3;
__________________
3 Eurofound (2012), NEET – tineri care 
nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare: caracteristici, costuri și 
răspunsuri din sfera politicilor în Europa, 
Oficiul pentru Publicații al Uniunii 
Europene, Luxemburg.

Or. en
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Amendamentul 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. afirmă că, în anul 2011, 7,5 milioane 
de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 
de ani și 6,5 milioane de tineri cu vârste 
cuprinse între 25 și 29 de ani nu erau 
încadrați profesional și nu urmau niciun 
program educațional sau de formare 
(NEET);

Or. en

Amendamentul 4
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de impactul Strategiei pentru 
tineret pe durata primului ciclu (2010-
2012), ce a asigurat un cadru flexibil
implicării transsectoriale a Comisiei, a 
statelor membre și a părților interesate 
relevante;

1. regretă impactul nesemnificativ al
Strategiei pentru tineret pe durata primului 
ciclu (2010-2012) și subliniază faptul că, 
deși cadrul implicării transsectoriale a 
Comisiei, a statelor membre și a părților 
interesate relevante a constituit un punct 
de plecare solid, nu s-au depus eforturi 
suficient de riguroase;

Or. en

Amendamentul 5
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de impactul Strategiei pentru 
tineret pe durata primului ciclu (2010-
2012), ce a asigurat un cadru flexibil 
implicării transsectoriale a Comisiei, a 
statelor membre și a părților interesate 
relevante;

1. ia act de faptul că, deși Strategia pentru 
tineret a avut un impact pozitiv pe durata 
primului ciclu (2010-2012), ce a asigurat 
un cadru flexibil implicării transsectoriale a 
Comisiei, a statelor membre și a părților 
interesate relevante, cu toate acestea 
tinerii rămân, cu precădere și într-un 
procent extrem de îngrijorător, victimele 
actualei crize; prin urmare, subliniază 
faptul că trebuie să se depună eforturi 
urgente pentru a asigura că o întreagă 
generație va avea un viitor decent prin 
îmbunătățirea accesului nu doar la locuri 
de muncă, educație și formare 
profesională, ci și la asistență medicală de 
calitate, locuințe, cultură și cetățenie;

Or. fr

Amendamentul 6
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că statele membre și Comisia 
ar trebui să se axeze mai mult pe 
dezvoltarea cooperării transsectoriale, 
vizând în mod special examinarea 
modului în care abordările și metodele 
politicii în materie de tineret și ale 
activităților destinate tineretului pot fi 
utilizate în alte sectoare relevante;

Or. en

Amendamentul 7
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că statele membre ar 
putea fi încurajate să adopte măsuri de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
transmise de la o generație la alta, prin 
utilizarea cooperării transsectoriale;

Or. en

Amendamentul 8
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că aspectele din cadrul 
Strategiei pentru tineret legate de ocuparea 
forței de muncă s-au accentuat în contextul 
actualei crize și al nivelului alarmant de 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor; 
subliniază faptul că următorul ciclu (2013-
2015), concentrându-se asupra șomajului în 
rândul tinerilor, asupra educației și a 
formării, ar trebui să contribuie la atingerea 
celor două obiective generale ale Strategiei 
pentru tineret, și anume, crearea de 
oportunități egale pentru tineri pe piața 
muncii și promovarea incluziunii sociale;

2. ia act de faptul că aspectele legate de 
ocuparea forței de muncă incluse în 
Strategia pentru tineret sunt din ce în ce 
mai stringente în contextul actualei crize;
consideră că nivelul alarmant de ridicat al 
șomajului în rândul tinerilor amplifică 
necesitatea sprijinirii, prin politici 
eficiente, a preocupărilor tinerei 
generații, aceasta fiind categoria cea mai 
afectată de criză; subliniază faptul că 
următorul ciclu (2013-2015), 
concentrându-se asupra șomajului în rândul 
tinerilor, asupra educației și a formării, ar 
trebui să contribuie la atingerea celor două 
obiective generale ale Strategiei pentru 
tineret, și anume, crearea de oportunități 
egale pentru tineri pe piața muncii și 
promovarea incluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 9
Malika Benarab-Attou



AM\935002RO.doc 7/34 PE510.626v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că aspectele din cadrul 
Strategiei pentru tineret legate de ocuparea 
forței de muncă s-au accentuat în contextul 
actualei crize și al nivelului alarmant de 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor; 
subliniază faptul că următorul ciclu (2013-
2015), concentrându-se asupra șomajului în 
rândul tinerilor, asupra educației și a 
formării, ar trebui să contribuie la atingerea 
celor două obiective generale ale Strategiei 
pentru tineret, și anume, crearea de 
oportunități egale pentru tineri pe piața 
muncii și promovarea incluziunii sociale;

2. subliniază faptul că aspectele legate de 
ocuparea forței de muncă incluse în 
Strategia pentru tineret sunt din ce în ce 
mai stringente în contextul actualei crize și 
al nivelului alarmant de ridicat al șomajului 
în rândul tinerilor, precum și în contextul 
costului estimat al absenței unor măsuri 
în cadrul UE; subliniază faptul că 
următorul ciclu (2013-2015), 
concentrându-se asupra șomajului în rândul 
tinerilor, asupra educației formale, 
informale și nonformale și a formării, ar 
trebui să contribuie la atingerea celor două 
obiective generale ale Strategiei pentru 
tineret, și anume, crearea de oportunități 
egale pentru tineri pe piața muncii și 
promovarea incluziunii sociale; totuși, 
subliniază faptul că, în calitate de 
obiectiv, oportunitățile egale nu țin seama 
de faptul că atât criza, cât și măsurile 
luate în contextul crizei au un impact 
negativ profund asupra tinerilor și asupra 
participării acestora la societate; constată 
că se acordă atenție încadrării în muncă 
prin orice mijloace a tinerilor și 
subliniază faptul că acest lucru prezintă 
riscul de a ignora calitatea muncii și 
drepturile la locul de muncă pentru tineri, 
în special dreptul la un venit decent; 
regretă faptul că, în scopul încadrării în 
muncă a tinerilor, s-a adoptat o serie de 
măsuri care presupun drepturi limitate și 
venituri reduse și subliniază faptul că 
acest lucru reprezintă o discriminare 
bazată pe vârstă;

Or. en

Amendamentul 10
Jean-Luc Bennahmias
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că aspectele din cadrul 
Strategiei pentru tineret legate de ocuparea 
forței de muncă s-au accentuat în contextul 
actualei crize și al nivelului alarmant de 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor; 
subliniază faptul că următorul ciclu (2013-
2015), concentrându-se asupra șomajului în 
rândul tinerilor, asupra educației și a 
formării, ar trebui să contribuie la atingerea 
celor două obiective generale ale Strategiei 
pentru tineret, și anume, crearea de 
oportunități egale pentru tineri pe piața 
muncii și promovarea incluziunii sociale;

2. ia act de faptul că aspectele legate de 
ocuparea forței de muncă incluse în 
Strategia pentru tineret sunt din ce în ce 
mai stringente în contextul actualei crize și 
al nivelului alarmant de ridicat al șomajului 
în rândul tinerilor; subliniază faptul că 
șomajul în rândul tinerilor la nivelul 
Uniunii Europene a atins nivelul de 
23,6 % în ianuarie 2013 și că, mai 
îngrijorător, alte 8 milioane de persoane 
cu vârsta între 15 și 24 de ani nu sunt 
încadrate profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare (NEET); subliniază faptul că
următorul ciclu (2013-2015), 
concentrându-se asupra șomajului în rândul 
tinerilor, asupra educației și a formării, ar 
trebui să contribuie la atingerea celor două 
obiective generale ale Strategiei pentru 
tineret, și anume, crearea de oportunități 
egale pentru tineri pe piața muncii și 
promovarea incluziunii sociale;

Or. fr

Amendamentul 11
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că aspectele din cadrul 
Strategiei pentru tineret legate de ocuparea 
forței de muncă s-au accentuat în contextul 
actualei crize și al nivelului alarmant de 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor; 
subliniază faptul că următorul ciclu (2013-
2015), concentrându-se asupra șomajului în 

2. ia act de faptul că aspectele legate de 
ocuparea forței de muncă incluse în 
Strategia pentru tineret sunt din ce în ce 
mai stringente în contextul actualei crize și 
al nivelului alarmant de ridicat al șomajului 
în rândul tinerilor; totuși, subliniază faptul 
că în UE există aproximativ două 
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rândul tinerilor, asupra educației și a
formării, ar trebui să contribuie la atingerea 
celor două obiective generale ale Strategiei 
pentru tineret, și anume, crearea de 
oportunități egale pentru tineri pe piața 
muncii și promovarea incluziunii sociale;

milioane de locuri de muncă vacante, în 
principal din cauza lipsei de lucrători care 
să dețină competențele necesare pe piețele 
locale ale forței de muncă; subliniază 
faptul că următorul ciclu (2013-2015), 
concentrându-se asupra șomajului în rândul 
tinerilor, asupra educației și a formării, ar 
trebui să contribuie la atingerea celor două 
obiective generale ale Strategiei pentru 
tineret, și anume, crearea de oportunități 
egale pentru tineri pe piața muncii și 
promovarea incluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 12
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că aspectele din cadrul 
Strategiei pentru tineret legate de ocuparea 
forței de muncă s-au accentuat în contextul 
actualei crize și al nivelului alarmant de 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor; 
subliniază că următorul ciclu (2013-2015), 
concentrându-se asupra șomajului în rândul 
tinerilor, asupra educației și a formării, ar 
trebui să contribuie la atingerea celor două 
obiective generale ale Strategiei pentru 
tineret, și anume, crearea de oportunități 
egale pentru tineri pe piața muncii și 
promovarea incluziunii sociale;

2. ia act de faptul că aspectele legate de 
ocuparea forței de muncă incluse în 
Strategia pentru tineret sunt din ce în ce 
mai stringente în contextul actualei crize și 
al nivelului alarmant de ridicat al șomajului 
în rândul tinerilor; subliniază faptul că 
următorul ciclu (2013-2015), 
concentrându-se asupra șomajului în rândul 
tinerilor, asupra educației și a formării, ar 
trebui să contribuie la atingerea celor două 
obiective generale ale Strategiei pentru 
tineret, și anume, crearea de oportunități 
egale pentru tineri pe piața muncii și 
promovarea incluziunii sociale; observă 
faptul că Strategia pentru tineret va 
contribui la atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, în special a 
obiectivelor care vizează sărăcia, ratele 
abandonului școlar și ocuparea forței de 
muncă;

Or. es
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Amendamentul 13
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că aspectele din cadrul 
Strategiei pentru tineret legate de ocuparea 
forței de muncă s-au accentuat în contextul 
actualei crize și al nivelului alarmant de 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor; 
subliniază faptul că următorul ciclu (2013-
2015), concentrându-se asupra șomajului în 
rândul tinerilor, asupra educației și a 
formării, ar trebui să contribuie la atingerea 
celor două obiective generale ale Strategiei 
pentru tineret, și anume, crearea de 
oportunități egale pentru tineri pe piața 
muncii și promovarea incluziunii sociale;

2. ia act de faptul că aspectele legate de 
ocuparea forței de muncă incluse în 
Strategia pentru tineret sunt din ce în ce 
mai stringente în contextul actualei crize și 
al nivelului alarmant de ridicat al șomajului 
în rândul tinerilor; subliniază faptul că 
următorul ciclu (2013-2015), 
concentrându-se asupra șomajului în rândul 
tinerilor, asupra educației și a formării, ar 
trebui să contribuie la atingerea celor două 
obiective generale ale Strategiei pentru 
tineret, și anume, crearea de oportunități 
egale pentru tineri pe piața muncii și 
promovarea incluziunii sociale; subliniază 
faptul că Strategia pentru tineret vizează 
crearea unor locuri de muncă de înaltă 
calitate, în primul rând în statele membre 
în cauză, oferind tinerilor posibilitatea de 
a avea un mod de viață independent și 
lipsit de sărăcie;

Or. de

Amendamentul 14
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că, în vederea 
atingerii obiectivelor UE în legătură cu 
Strategia pentru tineret – datorită naturii 
multidimensionale a acestei inițiative –, 
este nevoie de acțiuni specifice, constante, 
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coerente și coordonate din partea tuturor 
părților implicate la toate nivelurile de 
guvernare și în mai multe domenii de 
acțiune politică; solicită statelor membre 
– cu sprijinul Comisiei – să adopte 
abordări simplificate și mai bine orientate 
către rezultate, care să se axeze pe 
condițiile socioeconomice specifice și pe 
situația pieței forței de muncă din fiecare 
stat membru;

Or. el

Amendamentul 15
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a încuraja în 
mod ferm continuarea eforturilor în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
antreprenoriatului, facilitând accesul la 
locuri de muncă și dezvoltând capacitățile 
inovatoare și creative ale tinerilor;

Or. en

Amendamentul 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește obiectivele principale ale 
Strategiei Europa 2020, și anume cele 
care urmăresc ca 75 % din persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani să fie 
angajate, ca ratele abandonului școlar 
timpuriu să fie sub 10 % și ca cel puțin 
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20 de milioane de persoane să fie scoase 
din sărăcie și excluziune socială; 
subliniază faptul că punerea în aplicare a 
Strategiei pentru tineret în următorul 
ciclu ar trebui să fie strâns legată de 
atingerea obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 17
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită statele membre să elaboreze 
rapoarte referitoare la situația socială și 
condițiile de viață ale tinerilor, care să se 
bazeze pe cunoștințe și dovezi;

Or. en

Amendamentul 18
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială grupurilor vulnerabile cu 
risc ridicat de excluziune socială, inclusiv 
tinerilor fără formare profesională, 
tinerilor șomeri, tinerilor cu handicap și 
tinerilor care abandonează școala;

Or. fr
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Amendamentul 19
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială grupurilor vulnerabile cu 
risc ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET),
tinerilor din categoriile defavorizate și 
tinerilor cu handicap;

Or. es

Amendamentul 20
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială încă de la vârsta 
preșcolară grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate; în 
acest sens, invită statele membre să 
elaboreze planuri naționale de acțiune și 
să le pună în aplicare în mod consecvent;

Or. de

Amendamentul 21
Jean-Luc Bennahmias
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială grupurilor vulnerabile cu 
risc ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET), 
persoanelor cu handicap, tinerilor din 
categoriile defavorizate și celor care 
provin din rândul minorităților, cum ar fi 
romii, copiii fără familie sau imigranții; 

Or. fr

Amendamentul 22
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială grupurilor vulnerabile cu 
risc ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate, 
oferindu-le oportunități reale și concrete 
care să le permită să evite o absență 
îndelungată și dăunătoare de pe piața 
forței de muncă, să își mențină și să își 
consolideze capitalul uman, să își păstreze 
locul de muncă și perspectivele de carieră 
pe termen lung și să își sporească 
potențialul de câștig;

Or. en
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Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială grupurilor vulnerabile cu 
risc ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate, în 
vederea încurajării implicării și 
participării lor active în societate;

Or. en

Amendamentul 24
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială grupurilor vulnerabile cu 
risc ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate, 
precum și regiunilor în care rata 
șomajului în rândul tinerilor depășește 
25 %;

Or. en

Amendamentul 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui acordată o atenție 
specială grupurilor vulnerabile cu risc 
ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate;

3. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție specială grupurilor vulnerabile cu 
risc ridicat de excluziune socială, inclusiv 
persoanelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) și 
tinerilor din categoriile defavorizate; 
subliniază faptul că modul în care 
debutează carierele tinerilor are un 
impact major asupra evoluției lor 
ulterioare;

Or. pl

Amendamentul 26
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă faptul că tinerii reprezintă un 
procent ridicat din contractele temporare 
sau cu fracțiune de normă, motiv pentru 
care este important să se asigure o 
protecție socială adecvată;

Or. es

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a combate 
părăsirea timpurie a școlii, prin 

4. subliniază necesitatea de a combate 
abandonul școlar timpuriu prin
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intermediul unui dialog între sectorul 
educației și serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, prin legături 
mai bune între formarea profesională 
continuă și cea inițială și prin introducerea 
unor sisteme duale de educație;

încurajarea creșterii procentului de 
absolvenți, prin intermediul unui dialog 
între sectorul educației și serviciile publice 
și private de ocupare a forței de muncă, 
prin legături mai bune între formarea 
profesională continuă și cea inițială și prin 
introducerea unor sisteme duale de 
educație;

Or. en

Amendamentul 28
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a combate 
părăsirea timpurie a școlii, prin 
intermediul unui dialog între sectorul 
educației și serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, prin legături 
mai bune între formarea profesională 
continuă și cea inițială și prin 
introducerea unor sisteme duale de 
educație;

4. subliniază necesitatea de a combate 
abandonul școlar timpuriu; subliniază 
faptul că, în absența unor măsuri 
integrate importante, nu se vor atinge 
obiectivele Strategiei Europa 2020 de 
reducere a ratei abandonului școlar 
timpuriu; invită statele membre să 
îmbunătățească și să faciliteze structurile 
de dialog între: persoanele vizate, sectorul 
educației și serviciile de ocupare a forței de 
muncă și serviciile sociale și familiale;
subliniază eficacitatea și eficiența 
îmbunătățirii legăturilor și a cooperării 
între actorii din domeniul educației, al 
formării profesionale inițiale și continue 
și activitățile pentru tineret; subliniază 
faptul că, în absența unui dialog cu 
părțile vizate, cooperarea între instituții 
rămâne ineficientă; subliniază aspectele 
cu un puternic rol de integrare ale 
sistemelor duale de educație; invită toate 
părțile implicate să îmbunătățească și să 
asigure în mod fundamental tranziția 
între educație, formare și ocuparea forței 
de muncă, deoarece perioadele de 
tranziție sunt perioade care prezintă 
riscuri extrem de ridicate pentru 
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persoanele expuse riscului de excluziune 
și de abandon școlar timpuriu;

Or. en

Amendamentul 29
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a combate 
părăsirea timpurie a școlii, prin 
intermediul unui dialog între sectorul 
educației și serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, prin legături 
mai bune între formarea profesională 
continuă și cea inițială și prin introducerea 
unor sisteme duale de educație;

4. subliniază necesitatea de a combate 
abandonul școlar timpuriu, prin 
intermediul unui dialog între sectorul 
educației și organizațiile implicate în 
activități de tineret, pe de o parte, și 
serviciile publice și private de ocupare a 
forței de muncă, pe de altă parte, prin 
legături mai bune cu formarea profesională 
continuă și cea inițială, prin introducerea 
unor programe de educație specifice axate 
pe prevenirea și monitorizarea 
abandonului școlar timpuriu și prin 
inițierea unor programe inovatoare, cum 
ar fi educația duală, sau a unor programe 
de reintegrare „A doua șansă”;

Or. fr

Amendamentul 30
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a combate 
părăsirea timpurie a școlii, prin 
intermediul unui dialog între sectorul 
educației și serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, prin legături 

4. subliniază necesitatea de a combate 
abandonul școlar timpuriu, prin 
intermediul unui dialog între sectorul 
educației și serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, prin legături 
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mai bune între formarea profesională 
continuă și cea inițială și prin introducerea 
unor sisteme duale de educație;

mai bune între formarea profesională 
continuă și cea inițială și prin introducerea 
unor sisteme duale de educație; în acest 
sens, subliniază rolul important pe care îl 
poate juca dezvoltarea copiilor preșcolari 
în eliminarea ciclului vicios existent între 
generații în ceea ce privește dezvoltarea 
umană limitată a copiilor defavorizați;

Or. en

Amendamentul 31
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a combate 
părăsirea timpurie a școlii, prin 
intermediul unui dialog între sectorul 
educației și serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, prin legături 
mai bune între formarea profesională 
continuă și cea inițială și prin introducerea 
unor sisteme duale de educație;

4. subliniază necesitatea de a combate 
abandonul școlar timpuriu, prin 
intermediul unui dialog între sectorul 
educației și serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, prin legături 
mai bune între formarea profesională 
continuă și cea inițială, prin introducerea 
unor sisteme duale de educație, precum și 
prin consolidarea parteneriatelor dintre 
întreprinderi și școli, astfel încât cursurile 
de formare profesională să corespundă 
mai bine nevoilor pieței;

Or. fr

Amendamentul 32
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază nevoia de a asigura că, 
indiferent de soluția aleasă pentru 



PE510.626v01-00 20/34 AM\935002RO.doc

RO

combaterea abandonului școlar timpuriu, 
fiecare persoană își însușește 
competențele-cheie de bază necesare 
evoluției sale ulterioare; insistă asupra 
necesității de a-i ajuta pe elevi să decidă 
în privința planurilor de viitor, prin 
predarea, încă de la începutul 
învățământului secundar, a unor cursuri 
referitoare la planificarea carierei și a 
unui modul privind meseriile și profesiile;

Or. fr

Amendamentul 33
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă faptul că, pentru a-i ajuta pe 
tineri să își găsească un loc de muncă, în 
special primul lor loc de muncă, trecerea 
de la educație și formare profesională la 
activitatea profesională trebuie să fie 
îmbunătățită și orientată în funcție de 
nevoile de pe piața forței de muncă;

Or. es

Amendamentul 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că tranziția de la educație la 
muncă este un moment deosebit de 
important pentru tineri; invită statele 
membre să consolideze furnizarea 
timpurie de servicii de consiliere și de 
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orientare, pentru a îmbunătăți capacitatea 
tinerilor de a lua decizii în cunoștință de 
cauză cu privire la viitoarea lor carieră;

Or. en

Amendamentul 35
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază potențialul de creare de 
locuri de muncă în domeniul economiei 
ecologice, al asistenței medicale, al 
protecției sociale și al TIC, precum și 
nevoia de investiții în educație și formare 
profesională, de care tinerii să fie primii 
care beneficiază;

Or. es

Amendamentul 36
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. observă că trebuie să se încurajeze 
mobilitatea, atât în interiorul, cât și în 
afara granițelor, cu scopul de a 
îmbunătăți educația, formarea 
profesională și învățarea reciprocă și de a 
potrivi mai ușor oferta și cererea de 
competențe de pe piața forței de muncă 
din Europa;

Or. es
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Amendamentul 37
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerile Comisiei vizând un
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; 
solicită statelor membre să implementeze 
de urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la finanțare din 
cadrul fondurilor UE de 6 miliarde EUR 
disponibile pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret;

5. salută propunerile Comisiei de a viza în 
mod special nivelul de calificare a 
studenților și a tinerilor printr-un Cadru 
de calitate pentru stagii și o Alianță pentru 
ucenicii, menite să promoveze stagiile de 
înaltă calitate pe teritoriul UE; invită
statele membre să implementeze de 
urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la cele
6 miliarde EUR din fonduri UE disponibile 
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor; îndeamnă 
Comisia să acorde sprijin practic statelor 
membre care implementează Garanția 
pentru tineret;

Or. en

Amendamentul 38
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; 
solicită statelor membre să implementeze 
de urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la finanțare din 
cadrul fondurilor UE de 6 miliarde EUR 
disponibile pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii plătite și o 
Alianță pentru ucenicii, menite să 
promoveze stagiile de înaltă calitate pe 
teritoriul UE; reafirmă importanța 
încurajării responsabilității sociale 
corporative (RSC) în vederea promovării 
uceniciilor, în special prin desemnarea 
unor persoane în vârstă ca mentori pentru 
tineri în cadrul întreprinderilor; invită 
statele membre să implementeze de 
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tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret;

urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la cele
6 miliarde EUR din fonduri UE disponibile 
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor, în special prin 
sprijinirea antreprenoriatului în rândul 
tinerilor prin intermediul microfinanțării; 
îndeamnă Comisia să acorde sprijin practic 
statelor membre care implementează 
Garanția pentru tineret;

Or. fr

Amendamentul 39
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; 
solicită statelor membre să implementeze 
de urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la finanțare din 
cadrul fondurilor UE de 6 miliarde EUR 
disponibile pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret;

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; 
invită statele membre să se asigure că 
stagiile care se desfășoară în contextul 
educației formale dispun de un cadru 
pedagogic clar și că stagiile care se 
desfășoară în afara educației formale sunt 
însoțite de o serie de drepturi care includ 
asigurări sociale și o remunerare corectă 
în conformitate cu contractele colective de 
muncă și cu legislația privind salariul 
minim; invită statele membre să 
implementeze de urgență Garanția pentru 
tineret și să își lanseze imediat proiectele, 
pentru a combate șomajul în rândul 
tinerilor, recurgând, în acest sens, la cele
6 miliarde EUR din fonduri UE disponibile 
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor și utilizând 
suficiente resurse proprii; îndeamnă 
Comisia să acorde sprijin practic statelor 
membre care implementează Garanția 
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pentru tineret și să asigure implicarea 
organizațiilor de tineret în proiectarea și 
punerea în aplicare a programelor la 
toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 40
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE;
solicită statelor membre să implementeze 
de urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la finanțare din 
cadrul fondurilor UE de 6 miliarde EUR 
disponibile pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret;

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE;
reamintește faptul că stagiile ar trebui să 
se efectueze numai în cadrul unei formări 
profesionale sau universitare; invită
statele membre să implementeze de 
urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la cele
6 miliarde EUR din fonduri UE disponibile 
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor; îndeamnă 
Comisia să acorde sprijin practic statelor 
membre care implementează Garanția 
pentru tineret;

Or. de

Amendamentul 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerile Comisiei vizând un 5. salută propunerile Comisiei vizând un 
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Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; 
solicită statelor membre să implementeze 
de urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la finanțare din 
cadrul fondurilor UE de 6 miliarde EUR 
disponibile pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret;

Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; 
în acest context, invită statele membre să 
implementeze de urgență Garanția pentru 
tineret, pentru a combate șomajul în rândul 
tinerilor, recurgând în mod eficient, în 
acest sens, la cele 6 miliarde EUR din 
fonduri UE disponibile pentru Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret; 
subliniază faptul că Garanția pentru 
tineret trebuie să fie integrată în cadrul 
mai larg al politicilor active referitoare la 
piața forței de muncă, asigurând totodată 
standarde ridicate;

Or. pl

Amendamentul 42
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE;
solicită statelor membre să implementeze 
de urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la finanțare din 
cadrul fondurilor UE de 6 miliarde EUR 
disponibile pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret;

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să sprijine stagiile 
de înaltă calitate pe teritoriul UE;
subliniază, totuși, faptul că stagiile 
vizează în primul rând formarea 
profesională și dobândirea de experiență 
și că, în condițiile în care durează puțin, 
și anume trei luni, pot așadar să nu fie 
remunerate; invită statele membre să 
implementeze de urgență Garanția pentru 
tineret, pentru a combate șomajul în rândul 
tinerilor, recurgând, în acest sens, la cele
6 miliarde EUR din fonduri UE disponibile 
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor; îndeamnă 
Comisia să acorde sprijin practic statelor 
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membre care implementează Garanția 
pentru tineret;

Or. de

Amendamentul 43
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE; 
solicită statelor membre să implementeze 
de urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la finanțare din 
cadrul fondurilor UE de 6 miliarde EUR 
disponibile pentru Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor; îndeamnă Comisia să acorde 
sprijin practic statelor membre care 
implementează Garanția pentru tineret;

5. salută propunerile Comisiei vizând un 
Cadru de calitate pentru stagii și o Alianță 
pentru ucenicii, menite să promoveze 
stagiile de înaltă calitate pe teritoriul UE;
subliniază faptul că statele membre au 
nevoie de un cadru juridic comun în ceea 
ce privește stagiile, uceniciile și educația 
duală, incluzând un salariu minim 
indiferent de durata formării, precum și 
de o protecție socială adecvată în vederea 
promovării mobilității în rândul tinerilor, 
a încurajării incluziunii sociale și a unui 
debut reușit în viața profesională; invită 
statele membre să implementeze de 
urgență Garanția pentru tineret, pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, 
recurgând, în acest sens, la cele
6 miliarde EUR din fonduri UE disponibile 
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor; îndeamnă 
Comisia să acorde sprijin practic statelor 
membre care implementează Garanția 
pentru tineret;

Or. fr

Amendamentul 44
Konstantinos Poupakis

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

5a. subliniază faptul că tinerii Europei nu 
trebuie să devină victimele crizei și ale 
reducerilor masive efectuate la fiecare 
nivel de guvernare; invită statele membre 
și Comisia să se asigure că punerea 
corespunzătoare în aplicare a „Garanției 
UE pentru tineret”nu va fi împiedicată de 
constrângerile financiare;

Or. el

Amendamentul 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că succesul unei 
garanții pentru tineret depinde în mare 
măsură de existența altor politici publice, 
care asigură infrastructura necesară și 
capacitatea serviciilor de ocupare a forței 
de muncă de a le furniza tinerilor servicii 
adaptate și personalizate; subliniază 
faptul că succesul unei garanții pentru 
tineret depinde, de asemenea, de eforturile 
depuse de angajatori și de includerea 
partenerilor sociali;

Or. en

Amendamentul 46
Verónica Lope Fontagné

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

5a. solicită ca limita superioară de vârstă 
din cadrul Garanției pentru tineret să fie 
stabilită la 30 de ani, pentru a avea un 
impact mai mare;

Or. es

Amendamentul 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că Comisia ar trebui să 
propună o definiție a stagiilor de înaltă 
calitate și criterii pentru stabilirea unui 
nivel adecvat al remunerării, al condițiilor 
de muncă și al standardelor de sănătate și 
de siguranță, indiferent de durata 
stagiului;

Or. en

Amendamentul 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază faptul că mobilitatea 
tinerilor ar trebui să fie îmbunătățită 
pentru a corespunde mai bine cererii și 
ofertei de pe piața muncii, inclusiv prin 
intermediul portalului de locuri de muncă 
EURES, al programului de învățare pe tot 
parcursul vieții și al programului 
„Tineretul în acțiune”;
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Or. en

Amendamentul 49
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret; 
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui privite drept o investiție;

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret; 
subliniază faptul că resursele și inițiativele 
privind finanțarea dedicate ocupării forței 
de muncă în rândul tinerilor ar trebui să îi 
desemneze în mod clar pe tineri ca 
beneficiari și ar trebui să fie considerate o 
investiție;

Or. en

Amendamentul 50
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret; 
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui privite drept o investiție;

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret; 
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui să fie considerate o investiție pe 
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termen lung, permanentă și esențială 
pentru maximizarea potențialului tinerilor 
atât în ceea ce privește piața muncii, cât și 
în ceea ce privește societatea în ansamblu;
subliniază faptul că pentru o astfel de 
investiție există un argument puternic atât 
din punct de vedere social și democratic, 
cât și din punct de vedere economic; 
subliniază „rentabilitatea” mare a 
investițiilor în programe de formare și de 
dezvoltare a competențelor; subliniază 
faptul că OIM a recomandat alocarea 
unui buget de 21 de miliarde EUR pentru 
punerea în aplicare în Europa a 
programelor „Garanția pentru tineret” în 
perioada de șapte ani cuprinsă între 2014 
și 2020; subliniază că investițiile în 
programe precum „Garanția pentru 
tineret” nu ar trebui să facă obiectul 
măsurilor de austeritate;

Or. en

Amendamentul 51
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret; 
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui privite drept o investiție;

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate sprijini programe care constituie, 
într-o oarecare măsură, o completare a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale, cu toate că politica socială 
reprezintă, desigur, un domeniu care ține 
de competența statelor membre și pentru 
care acestea sunt responsabile; îndeamnă 
statele membre să exploateze potențialul 
Fondului social european (FSE) în 
momentul implementării Strategiei pentru 
tineret; subliniază faptul că resursele 
dedicate ocupării forței de muncă în rândul 
tinerilor ar trebui să fie considerate o 
investiție pentru viitor, întrucât reduc 
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impactul negativ pe termen lung al 
șomajului în rândul tinerilor;

Or. fi

Amendamentul 52
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret; 
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui privite drept o investiție;

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret; 
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui să fie considerate o investiție și 
nu costuri; afirmă că adevăratul cost se 
regăsește în șomajul în rândul tinerilor, 
un cost estimat de Eurofund la 153 de 
miliarde EUR sau la 1,2 % din PIB-ul
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 53
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 

6. subliniază faptul că finanțarea europeană 
poate constitui o completare importantă a 
investițiilor necesare din cadrul bugetelor 
naționale; îndeamnă statele membre să 
exploateze potențialul Fondului social 
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european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret;
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui privite drept o investiție;

european (FSE) în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret;
subliniază faptul că resursele dedicate 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 
ar trebui să fie considerate o investiție; ia 
act de faptul că finanțarea planificată 
aferentă Strategiei pentru tineret este 
insuficientă, în special pentru regiunile 
cele mai afectate de criză; subliniază 
faptul că finanțarea ocupării forței de 
muncă în rândul tinerilor va necesita 
investiții masive în noi locuri de muncă;

Or. de

Amendamentul 54
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește faptul că FSE este din ce 
în ce mai important în cadrul politicilor 
UE, în special în ceea ce privește 
incluziunea socială, combaterea sărăciei 
și sprijinul pentru crearea unor locuri de 
muncă durabile, și subliniază că 25 % din 
Fondul de coeziune trebuie rezervat 
pentru FSE;

Or. es

Amendamentul 55
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a dispune de 
o politică activă și favorabilă incluziunii 
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în domeniul pieței forței de muncă, care 
să cuprindă măsuri speciale pentru tineri;
invită statele membre să analizeze 
exemple de bune practici din alte state 
membre care să se poată aplica la 
propriile piețe ale forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 56
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită implicarea tuturor părților 
interesate relevante, în special a 
partenerilor sociali, în momentul 
implementării Strategiei pentru tineret;

7. solicită implicarea tuturor părților 
interesate relevante, în special a 
partenerilor sociali și a organizațiilor de 
tineret, în momentul implementării 
Strategiei pentru tineret; recomandă 
Comisiei să consulte reprezentanți ai 
consiliilor naționale de tineret la 
evaluarea punerii în aplicare a Strategiei 
pentru tineret;

Or. en

Amendamentul 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că dialogul structurat 
reprezintă o modalitate importantă de 
implicare a tinerilor în procesul 
decizional și de consolidare a asumării 
Strategiei pentru tineret; solicită statelor 
membre să utilizeze acest forum pe durata 
următorului ciclu al Strategiei pentru 
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tineret;

Or. en


