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Amendamentul 1
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. pentru a crea o Europă puternică și 
inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educația și formarea
de calitate în scopul de a pregăti studenții
pentru nevoile în permanentă schimbare ale 
pieței muncii;

1. subliniază faptul că criza afectează 
deosebit de serios persoanele tinere, unii 
mergând până la a vorbi despre o 
„generație pierdută”, că rata șomajului în 
rândul tinerilor în Uniunea Europeană s-
a situat la 23,6 % în ianuarie 2013 și că, 
chiar mai îngrijorător, 8 milioane de 
persoane din grupul de vârstă 18-25 ani 
nu sunt angajați și nici școlarizați în 
programe educaționale sau de formare 
profesională; având în vedere problemele 
sociale urgente cu care se confruntă UE, 
invită statele membre să mărească nivelul 
investițiilor în educație și formare de 
calitate în scopul de a-i pregăti pe studenți
pentru procesul de integrare socială și 
profesională și, mai ales, pentru nevoile 
aflate în permanentă schimbare ale pieței 
muncii;
__________________
1 Buletinul trimestrial privind ocuparea 
forței de muncă și situația socială din UE, 
publicat de Comisie (martie 2013).

Or. fr

Amendamentul 2
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. pentru a crea o Europă puternică și 1. pentru a crea o Europă puternică și 
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inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educația și formarea
de calitate în scopul de a pregăti studenții 
pentru nevoile în permanentă schimbare 
ale pieței muncii;

inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educație și formare
de calitate în scopul de a garanta că
studenții dețin aptitudinile și 
instrumentele necesare pentru a reuși să 
intre și să participe pe piața muncii; 
subliniază faptul că, în cadrul procesului 
semestrului european, mai multor state 
membre li s-a solicitat ferm să sporească 
investițiile în educație; subliniază faptul 
că lipsa investițiilor în educație poate avea 
un impact negativ asupra Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 3
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. pentru a crea o Europă puternică și 
inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educația și formarea
de calitate în scopul de a pregăti studenții
pentru nevoile în permanentă schimbare ale 
pieței muncii;

1. pentru a atinge scopurile și obiectivele 
principale la care UE s-a angajat în 
Strategia Europa 2020, pentru a realiza o 
creștere inteligentă, ecologică și 
favorabilă incluziunii și pentru a crea o 
Europă puternică și inovatoare și a 
promova incluziunea socială și un nivel 
mai ridicat de solidaritate, în același timp 
pregătindu-i pe cetățeni pentru o viață 
satisfăcătoare și de succes, invită statele 
membre să mărească nivelul investițiilor în 
educație și formare de calitate în scopul de 
a-i forma și a-i pregăti pe studenți pentru 
nevoile aflate în permanentă schimbare ale 
pieței muncii;

Or. en
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Amendamentul 4
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. pentru a crea o Europă puternică și 
inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educația și formarea
de calitate în scopul de a pregăti studenții
pentru nevoile în permanentă schimbare ale 
pieței muncii;

1. invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educație și formare
de calitate în scopul de a-i pregăti pe 
studenți pentru viață, ținând cont de noile 
cerințe ale societății și de nevoile aflate în 
permanentă schimbare ale pieței muncii; 
consideră că, prin promovarea dezvoltării 
capacității studenților de a se implica în 
societate, a creativității și a nivelului 
cunoștințelor și competențelor acestora, se 
va crea o Europă puternică și inovatoare 
și se va promova incluziunea socială;

Or. fi

Amendamentul 5
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. pentru a crea o Europă puternică și 
inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educația și formarea
de calitate în scopul de a pregăti studenții
pentru nevoile în permanentă schimbare ale 
pieței muncii;

1. pentru a crea o Uniune Europeană
puternică și inovatoare și a promova 
incluziunea socială, invită statele membre 
să mărească nivelul investițiilor în educație
și formare de calitate în scopul de a-i
pregăti pe studenți pentru nevoile aflate în 
permanentă schimbare ale pieței muncii;

Or. nl

Amendamentul 6
Lívia Járóka
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. pentru a crea o Europă puternică și 
inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educația și formarea
de calitate în scopul de a pregăti studenții
pentru nevoile în permanentă schimbare ale 
pieței muncii;

1. pentru a crea o Europă puternică și 
inovatoare și a promova incluziunea 
socială, invită statele membre să mărească 
nivelul investițiilor în educație și formare
de calitate în scopul de a-i pregăti pe 
studenți pentru nevoile aflate în 
permanentă schimbare ale pieței muncii și 
de a-i ajuta să dobândească cele mai 
căutate aptitudini transversale;

Or. en

Amendamentul 7
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre să elaboreze o 
strategie bazată pe creștere economică și 
ocuparea forței de muncă; subliniază 
faptul că investițiile în capitalul uman 
sunt fundamentale pentru eforturile de 
realizare a obiectivelor Strategiei Europa 
2020, de a construi o Europă puternică și 
inovatoare, de a consolida coeziunea 
socială și de a promova cetățenia activă;

Or. fr

Amendamentul 8
Minodora Cliveti

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

1a. subliniază necesitatea de a menține 
finanțarea publică a educației și faptul că 
statele membre ar trebui să utilizeze mai 
bine fondurile structurale europene și să 
consolideze implicarea partenerilor sociali 
în educație și formare profesională;

Or. en

Amendamentul 9
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că concedierile cadrelor 
didactice, al căror număr a crescut în 
unele țări care au primit ajutor financiar, 
determină scăderea standardelor de 
predare, închiderea școlilor, reducerea 
programelor și creșterea ratelor eșecului 
și abandonului școlar și că raportul 
crescut elev/profesor rezultat din 
reducerile efectuate în acest sector 
determină înrăutățirea standardelor de 
predare în sistemul de învățământ, care ar 
trebui să le permită cadrelor didactice să 
urmărească mai îndeaproape progresul 
educațional al elevilor lor;

Or. pt

Amendamentul 10
Inês Cristina Zuber

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

1b. procesul de plasare și de recrutare a 
cadrelor didactice este fundamental 
pentru menținerea sistemelor de 
învățământ; invită statele membre să 
respecte principiul prevăzut în 
Directiva 1999/70/CE a Consiliului 
privind munca pe durată determinată;

Or. pt

Amendamentul 11
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, care să furnizeze aptitudini
transversale – rezolvare de probleme, 
flexibilitate și capacitate de adaptare la 
situații imprevizibile, munca în echipă și 
cadre interculturale –, aptitudini
antreprenoriale practice și aptitudini legate 
de STIM (științe, tehnologie, inginerie și 
matematică), competențe digitale 
superioare și o cunoaștere eficientă a 
limbilor străine, aptitudini care să fie
accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 12
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o 
educație mai eficientă, punând accentul pe 
cetățenia activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să se asigure că 
educația vizează nevoile fiecărui potențial 
student într-un mod eficient și 
participativ, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine, precum și pe aptitudinile
necesare în sectoarele care pot asigura 
locuri de muncă durabile și de calitate, 
cum ar fi sectoarele legate de o economie 
durabilă și favorabilă incluziunii, de 
tranziția ecologică și de tehnologiile 
informației și comunicării;

Or. en

Amendamentul 13
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
diversificată, punând accentul pe cetățenia 
activă, dezvoltarea creativității, 
aptitudinile transversale, antreprenoriale și 
legate de STIM (științe, tehnologie, 
inginerie și matematică), competențele 
digitale și cunoașterea limbilor străine, dar 
și pe arte și activitățile fizice, pentru a 
asigura o educație generală și o 
dezvoltare personală echilibrate, precum 
și pentru a combate necorelarea între 
nivelul de educație generală și 
competențele specializate dobândite, pe de 
o parte, și nevoile aflate în schimbare de 
pe piața forței de muncă, pe de altă parte;

Or. fi
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Amendamentul 14
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. subliniază faptul că îmbunătățirea 
cunoștințelor și a competențelor este 
esențială; prin urmare, invită statele 
membre să ofere o educație mai eficientă, 
punând accentul pe cetățenia activă, 
aptitudinile transversale, antreprenoriale și 
legate de STIM (științe, tehnologie, 
inginerie și matematică), competențele 
digitale și cunoașterea limbilor străine 
pentru a combate necorelarea între 
competențe și cererea de pe piața forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 15
Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine;

Or. it
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Amendamentul 16
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale,
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a corela
competențele și cererea de pe piața forței 
de muncă;

Or. nl

Amendamentul 17
Rachida Dati

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine de la o vârstă fragedă, 
pentru a combate necorelarea între 
competențe și cererea de pe piața forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 18
Heinz K. Becker
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe 
aptitudinile transversale, antreprenoriale și 
legate de STIM (științe, tehnologie, 
inginerie și matematică), pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 19
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale (cu trimitere particulară la 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor – RSI) și legate de STIM 
(științe, tehnologie, inginerie și 
matematică), competențele digitale și 
cunoașterea limbilor străine pentru a 
combate necorelarea între competențe și 
cererea de pe piața forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 20
Lívia Járóka
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă; în acest sens, 
observă potențialul de creare de locuri de 
muncă prezentat de anumite sectoare, 
cum ar fi economia ecologică, serviciile 
de îngrijire a sănătății și tehnologiile 
informației și comunicării, care vor avea 
nevoie de un număr tot mai mare de 
lucrători calificați în perioada următoare;

Or. en

Amendamentul 21
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă;

2. invită statele membre să ofere o educație 
mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, 
antreprenoriale și legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică), 
competențele digitale și cunoașterea 
limbilor străine pentru a combate 
necorelarea între competențe și cererea de 
pe piața forței de muncă; totuși, subliniază 
faptul că, din moment ce criza actuală 
determină falimentul unui număr tot mai 
mare de societăți, în curând nu vor mai 
exista instituții capabile să le ofere 
tinerilor stagii sau locuri de muncă, 
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indiferent de eforturile depuse de statele 
membre pentru a aborda necorelările 
între ofertă și cerere; prin urmare, 
consideră că orice încercare de a reforma 
educația în Uniune va fi inutilă dacă nu 
va fi însoțită de măsuri de prevenire a 
închiderii și relocării companiilor;

Or. it

Amendamentul 22
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. având în vedere necorelarea 
substanțială între competențe și cerințele 
de pe piața forței de muncă, solicită 
statelor membre să promoveze cooperarea 
între întreprinderi și universități în 
pregătirea de specialități și în elaborarea 
programelor școlare și să introducă 
cursuri de orientare profesională în școli 
ca bază pentru prevenirea șomajului în 
rândul tinerilor;

Or. el

Amendamentul 23
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că din cauza crizei 
economice și financiare multe familii nu 
își mai pot permite costurile 
învățământului superior, ceea ce a condus 
la creșterea ratei abandonului școlar la 
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acest nivel; consideră că statele membre 
ar trebui să garanteze dreptul tuturor 
persoanelor la educație gratuită, 
universală și de înaltă calitate, indiferent 
de situația lor economică;

Or. pt

Amendamentul 24
Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să identifice 
cursuri specifice de formare și educație și 
predare bazată pe monitorizare continuă, 
cu scopul de a preveni abandonul școlar 
timpuriu, pentru a se asigura că abilitățile 
dobândite sunt suficiente pentru a 
satisface nevoile actuale și viitoare ale 
pieței forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 25
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. le reamintește statelor membre 
necesitatea de a promova rezultatele 
învățării, cu scopul de a se asigura că 
tinerii dețin cunoștințele și competențele 
de care au nevoie pentru a se integra cu 
succes în societate și pe piața forței de 
muncă;

Or. fr
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Amendamentul 26
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem educațional integrat și favorabil 
incluziunii, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
acces egal tuturor la toate nivelurile și 
accelerând dezvoltarea de parteneriate 
întreprinderi-școli, cu scopul de a asigura 
adaptarea educației și a formării la 
nevoile pieței muncii;

Or. fr

Amendamentul 27
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem educațional integrat și favorabil 
incluziunii, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
acces egal tuturor la toate nivelurile și 
regimuri pentru a răspunde nevoilor 
diferite ale studenților, în special ale 
persoanelor cu handicap;

Or. it

Amendamentul 28
Daniël van der Stoep
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem educațional integrat, cu o abordare 
bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții, 
oferind acces egal tuturor la toate 
nivelurile și regimuri specifice pentru a 
răspunde nevoilor diferite ale studenților, 
în special ale celor din grupurile sociale 
vulnerabile, cum ar fi persoanele cu 
handicap mintal și/sau fizic;

Or. nl

Amendamentul 29
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem educațional integrat și favorabil 
incluziunii, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
acces egal tuturor la toate nivelurile și 
regimuri specifice pentru a răspunde 
nevoilor diferite ale studenților, în special 
ale celor din grupurile sociale vulnerabile, 
cum ar fi persoanele cu handicap,
migranții și minoritățile;

Or. de

Amendamentul 30
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să promoveze și să 
garanteze un sistem educațional integrat și 
favorabil incluziunii, cu o abordare bazată 
pe învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
acces egal tuturor la toate nivelurile și 
regimuri specifice pentru a răspunde 
nevoilor studenților, în special ale celor
care se află în pericol de neparticipare 
sau de excluziune, precum studenții din 
grupurile sociale vulnerabile, inclusiv
romii, migranții și persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 31
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem educațional integrat și favorabil 
incluziunii, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, care să se 
axeze în special pe furnizarea de acces 
egal tuturor la toate nivelurile și să ofere 
regimuri specifice și de sprijin, precum și 
căi de acces individualizate în raport cu 
nevoile diferite ale studenților, în special 
ale celor care fac parte din grupuri sociale 
vulnerabile, cum ar fi romii, migranții și 
persoanele cu handicap – la admitere, pe 
parcursul studiilor și la absolvire;

Or. en

Amendamentul 32
Sari Essayah
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces tuturor la 
toate nivelurile și regimuri specifice pentru 
a răspunde nevoilor diferite ale studenților, 
în special cei din grupurile sociale 
vulnerabile, cum ar fi romii, migranții și 
persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem educațional integrat și favorabil 
incluziunii, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
tuturor la toate nivelurile condiții egale de 
concurență pentru participare la cursuri 
și oportunități de studiu și regimuri 
specifice pentru a răspunde nevoilor 
diferite ale studenților de niveluri diferite, 
în special ale celor din grupurile sociale 
vulnerabile, cum ar fi romii, migranții și 
persoanele cu handicap;

Or. fi

Amendamentul 33
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem integrat și favorabil incluziunii axat 
pe calificări, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
acces egal tuturor la toate nivelurile și 
regimuri specifice pentru a răspunde 
nevoilor diferite ale studenților, în special 
ale celor din grupurile sociale vulnerabile, 
cum ar fi romii, migranții și persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 34
Lívia Járóka
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem al educațional integrat și favorabil 
incluziunii, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
acces egal tuturor la toate nivelurile, cu 
profesori și formatori cu înaltă calificare, 
metode de învățare inovatoare, 
infrastructură și facilități de înaltă 
calitate, o relevanță însemnată pe piața 
forței de muncă, precum și căi de acces 
către educație și formare continuă și 
oferind regimuri specifice pentru a 
răspunde nevoilor diferite ale studenților, 
în special ale celor din grupurile sociale 
vulnerabile, cum ar fi romii, migranții și 
persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 35
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să protejeze un 
sistem al educației incluziv și integrat, cu o 
abordare bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, oferind acces egal tuturor 
la toate nivelurile și regimuri specifice 
pentru a răspunde nevoilor diferite ale 
studenților, în special cei din grupurile 
sociale vulnerabile, cum ar fi romii, 
migranții și persoanele cu handicap;

3. invită statele membre să garanteze un 
sistem educațional integrat și favorabil 
incluziunii, cu o abordare bazată pe 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind 
acces egal tuturor la toate nivelurile și 
regimuri specifice pentru a răspunde 
nevoilor diferite ale studenților, în special 
ale celor din grupurile sociale vulnerabile, 
cum ar fi romii, migranții și persoanele cu 
handicap; subliniază necesitatea ca statele 
membre să își consolideze strategiile de 
învățare pe tot parcursul vieții prin 
creșterea atractivității formării 
profesionale și prin garantarea faptului 
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că orice persoană își poate exercita 
dreptul la formare profesională;

Or. fr

Amendamentul 36
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că trebuie să se acorde 
prioritate dobândirii de competențe-
cheie – fiecare tânăr trebuie să posede 
cunoștințele și competențele de bază de 
care are nevoie pentru viața personală și 
profesională în calitate de adult; 
subliniază faptul că trebuie să se pună 
accent pe zonele defavorizate și pe tinerii 
cu probleme; este de părere că fiecare elev 
trebuie să fie ajutat cu sarcina de a-și 
dezvolta propriul plan de învățare, 
asigurând faptul că orice persoană 
primește orientare educațională și 
profesională și că, la începutul nivelului 
secundar, se furnizează un modul care le 
oferă elevilor o imagine de ansamblu 
asupra opțiunilor de carieră disponibile;

Or. fr

Amendamentul 37
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că în multe regiuni 
îndepărtate există probleme grave legate 
de accesul la școli, fapt care determină 
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creșterea ratei abandonului școlar; având 
în vedere problemele economice grave 
care afectează majoritatea cetățenilor 
europeni, invită statele membre să ia 
măsuri concrete pentru a depăși 
obstacolele de acest gen;

Or. el

Amendamentul 38
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să creeze 
structuri care să susțină și să integreze 
elevi cu cerințe educaționale speciale 
(CES) în toate sistemele de învățământ; 
subliniază faptul că încadrarea elevilor cu 
CES ar trebui să fie realizată cu 
participarea părinților, a cadrelor 
didactice pentru educație specială, a 
cadrelor didactice de la clasă sau a unui 
membru al consiliului clasei, precum și a 
serviciilor de sănătate sau sociale;

Or. pt

Amendamentul 39
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită statele membre, în contextul 
măsurilor care vizează creșterea 
numărului studenților din învățământul 
superior, să faciliteze accesul tinerilor la 
universități, printre altele prin 
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introducerea de împrumuturi în condiții 
avantajoase, prin subvenții și cazare în 
condiții decente, deoarece mulți tineri nu 
își pot continua studiile din cauza 
problemelor financiare; consideră că ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
grupurilor sociale vulnerabile, cum ar fi 
tinerii care provin din familii cu membri 
care sunt șomeri pe termen lung;

Or. el

Amendamentul 40
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită statele membre să stabilească 
sau să consolideze observatoare sau 
structuri echivalente pentru 
diagnosticarea nevoilor de pe piețele 
naționale ale forței de muncă, integrând 
rezultatele acestora în fiecare etapă a 
procesului de învățământ;

Or. el

Amendamentul 41
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând 
părinții și acordând îndrumare studenților 

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar, 
îndeplinind astfel obiectivele principale 
ale Strategiei Europa 2020 care vizează o 
reducere sub 10 %, prin inițierea unui 
proces educațional de la vârste fragede și 
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dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

a unor programe de dezvoltare și îngrijire 
de înaltă calitate, și să garanteze accesul 
egal al copiilor la acestea, și prin 
furnizarea unei game largi de activități 
extrașcolare și prin implicarea părinților
în procesul educațional; reamintește că 
toate aceste măsuri sunt esențiale pentru 
a combate inegalitățile determinate de 
dezavantajele copiilor preșcolari, pentru a 
preveni formarea studenților defavorizați
în școli speciale, separate și pentru a opri 
perpetuarea sărăciei și a excluziunii 
sociale de-a lungul generațiilor;

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, 
angajând părinții și acordând îndrumare 
studenților dezavantajați pe parcursul 
studiilor lor, ajutându-i să beneficieze de 
programele și stagiile Erasmus;

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar prin 
inițierea unui proces educațional specific 
de la vârste fragede, prin programe de 
dezvoltare și de îngrijire compatibile cu 
nevoile pieței muncii, acordând îndrumare 
studenților dezavantajați pe parcursul 
studiilor lor;

Or. fr

Amendamentul 43
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând
părinții și acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar prin
inițierea procesului de îngrijire de la 
vârste fragede, prin programe de 
dezvoltare și educație adecvate grupei de 
vârstă, furnizând activități extrașcolare, 
implicând părinții în încurajarea învățării 
și acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

Or. fi

Amendamentul 44
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând
părinții și acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar prin 
inițierea procesului educațional de la 
vârste fragede, prin programe de 
dezvoltare și de îngrijire accesibile tuturor 
și axate pe întreaga perioadă a copilăriei 
timpurii – de la naștere până la vârsta de 
șase ani –, furnizând activități extrașcolare, 
implicând părinții și ONG-urile locale bine 
organizate în aplicarea și monitorizarea 
acestor măsuri și acordând îndrumare 
studenților dezavantajați pe parcursul 
studiilor lor, ajutându-i să beneficieze de 
programele și stagiile Erasmus;

Or. en

Amendamentul 45
Emer Costello
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând
părinții și acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar timpuriu
prin inițierea procesului educațional de la 
vârste fragede, prin programe de 
dezvoltare și de îngrijire, furnizând 
activități extrașcolare, implicând părinții și 
acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus de calitate;

Or. en

Amendamentul 46
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând
părinții și acordând îndrumare studenților
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar prin 
inițierea procesului educațional de la 
vârste fragede, prin programe de 
dezvoltare și de îngrijire, furnizând 
activități extrașcolare, implicând părinții și 
promovând studenții dezavantajați pe 
parcursul studiilor lor, ajutându-i să 
beneficieze de programele și stagiile 
Erasmus;

Or. de

Amendamentul 47
Malika Benarab-Attou
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând
părinții și acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

4. subliniază faptul că obiectivul 
Strategiei Europa 2020 de a reduce 
abandonul școlar timpuriu presupune un 
efort semnificativ din partea tuturor 
statelor membre; subliniază faptul că, 
printre alte strategii, statele membre ar 
trebui să reducă ratele abandonului școlar 
prin inițierea procesului educațional de la 
vârste fragede, prin programe de 
dezvoltare și de îngrijire, furnizând 
activități extrașcolare, implicând părinții și 
acordând o gamă largă de structuri de 
asistență, cum ar fi oferirea de îndrumare 
studenților dezavantajați pe parcursul 
studiilor lor, ajutându-i să beneficieze de 
programele și stagiile Erasmus; subliniază 
că, în prezent, rata participării studenților 
cu venituri reduse la programul Erasmus 
este mai mică decât media și că trebuie să 
se depună eforturi reale pentru a crește 
accesibilitatea și atractivitatea 
programelor UE pentru grupurile 
subreprezentate;

Or. en

Amendamentul 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând
părinții și acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar prin 
inițierea procesului educațional de vârste 
fragede, prin programe de dezvoltare și de 
îngrijire, furnizând activități extrașcolare, 
implicând părinții și acordând îndrumare 
studenților dezavantajați pe parcursul 



PE510.631v01-00 28/52 AM\935078RO.doc

RO

ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

studiilor lor, ajutându-i să beneficieze de 
programele și stagiile Erasmus; 
încurajează statele membre să conceapă 
alternative care să mențină studenții în 
sistemul de învățământ superior prin 
credite cu dobândă mică sau credite fără 
dobândă, prin creșterea numărului de 
burse și granturi și prin reducerea duratei 
studiilor, în special în cazul programelor 
de masterat;

Or. en

Amendamentul 49
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele de abandon școlar prin 
lansarea educației copiilor preșcolari, 
programe de dezvoltare și îngrijire, 
furnizând activități extrașcolare, angajând
părinții și acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus;

4. consideră că statele membre ar trebui să 
reducă ratele abandonului școlar prin 
inițierea procesului educațional de la 
vârste fragede, prin programe de 
dezvoltare și de îngrijire, furnizând 
activități extrașcolare, implicând părinții și 
acordând îndrumare studenților 
dezavantajați pe parcursul studiilor lor, 
ajutându-i să beneficieze de programele și 
stagiile Erasmus; în acest context, salută 
propunerile Comisiei privind un cadru de 
calitate pentru stagii și o alianță pentru 
ucenicii;

Or. de

Amendamentul 50
Kinga Göncz

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

4a. invită statele membre să le ofere 
studenților defavorizați îndrumare, 
consiliere și asistență pe tot parcursul
studiilor lor, cu scopul de a preveni 
abandonul în cadrul învățământului 
secundar și terțiar și, la nivel terțiar, să 
faciliteze accesul acestora la programul 
Erasmus și să le promoveze stagiile în 
întreprinderi, administrație publică și 
mass-media, cu scopul de a le permite să 
dobândească o experiență de muncă 
adecvată și o rețea de sprijin pentru 
viitorul succes la locul de muncă și, de 
asemenea, să își integreze opiniile proprii 
în cultura instituțională;

Or. en

Amendamentul 51
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre ca, în 
modernizarea pregătirii tehnice 
profesionale, să promoveze sinergii între 
partenerii sociali și instituțiile de 
învățământ, la nivel local, în scopul de a 
aduce specializările oferite, profilurile 
profesionale și programele școlare conexe 
în conformitate cu nevoile specifice ale 
economiei locale și ale pieței forței de 
muncă;

Or. el

Amendamentul 52
Malika Benarab-Attou
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia și statele membre să 
instituie și să pună în aplicare un sistem 
european de certificare și de recunoaștere 
a calificărilor, a învățării formale, non-
formale și informale, pentru a încuraja 
mobilitatea fiecărui potențial student;

Or. en

Amendamentul 53
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. împărtășește preocuparea Comisiei 
față de nivelul alarmant de scăzut al 
participării la educația pentru adulți în 
majoritatea statelor membre, cu o medie 
de 8,9 % la nivel european; recomandă 
extinderea programelor de educație 
pentru adulți accesibile, de înaltă calitate, 
în special la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 54
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale 

5. îndeamnă statele membre să faciliteze 
procesele de tranziție dintre diferitele căi 
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și de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

educaționale și de formare, precum și
dintre educație, formare profesională și 
ocuparea forței de muncă, să ofere o 
garanție pentru tineret, stagii de calitate, 
învățare bazată pe muncă, ucenicie la locul 
de muncă și modele de învățare de tip dual,
să susțină dobândirea de competențe și să 
recunoască competențele bazate pe 
învățarea non-formală și informală;

Or. en

Amendamentul 55
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să se vizeze în 
mod corespunzător tranziția dintre 
diferitele căi educaționale și de formare, să 
îmbunătățească în mod semnificativ 
tranziția dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală; de asemenea, 
subliniază faptul că, în cadrul procesului 
semestrului european, statele membre ale 
UE au fost invitate să elimine barierele 
existente în calea tranziției dintre 
sistemele de educație și formare; 
subliniază faptul că tinerii se află într-un 
pericol mai mare în faza de tranziție și că 
statele membre trebuie să își 
îmbunătățească politicile pentru a 
răspunde nevoilor celor aflați în tranziție, 
în special în ceea ce privește securitatea 
socială și securitatea veniturilor, 
accesibilitate, finanțare și informare;

Or. en
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Amendamentul 56
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii de înaltă calitate, învățare 
bazată pe muncă, ucenicie la locul de 
muncă și modele de învățare de tip dual, 
oferind salarii decente și condiții de 
muncă adecvate, cu o componentă fermă 
de învățare și asociate cu un proces de 
calificare, și să recunoască competențele 
bazate pe învățarea non-formală și 
informală;

Or. en

Amendamentul 57
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual ușor accesibile și 
orientate spre carieră și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

Or. en
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Amendamentul 58
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să caute moduri de a
recunoaște competențele bazate pe 
învățarea non-formală și informală;

Or. fi

Amendamentul 59
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii de calitate cu drepturi, 
învățare bazată pe muncă, ucenicie la locul 
de muncă și modele de învățare de tip dual 
și să recunoască competențele bazate pe 
învățarea non-formală și informală;

Or. pt

Amendamentul 60
Philippe Boulland
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii plătite, învățare bazată pe 
muncă, ucenicie la locul de muncă și 
modele de învățare de tip dual și să 
recunoască competențele bazate pe 
învățarea non-formală și informală;

Or. fr

Amendamentul 61
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască și să 
promoveze competențele bazate pe 
învățarea non-formală și informală;

Or. fr

Amendamentul 62
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 63
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală printr-un sistem de 
validare accesibil și de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală; solicită 
îmbunătățirea parteneriatului dintre 
instituțiile de învățământ și organizațiile 
patronale cu scopul de a adapta 
calificările cunoscute la nevoile pieței 
forței de muncă și salută colaborările și 
întâlnirile anuale între mediul de afaceri 
și studenți, târgurile de recrutare a noilor 
stagiari, ucenici sau tineri specialiști, 
înființarea unor agenții de muncă în 
cadrul instituțiilor de învățământ etc.;

Or. en

Amendamentul 65
Rachida Dati

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală; salută prezentarea de 
către Comisie a unei propuneri pentru o 
alianță europeană în materie de învățare;

Or. fr
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Amendamentul 66
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazata pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală;

5. invită statele membre să faciliteze 
tranziția dintre diferitele căi educaționale și 
de formare, dintre educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
să ofere stagii, învățare bazată pe muncă, 
ucenicie la locul de muncă și modele de 
învățare de tip dual și să recunoască 
competențele bazate pe învățarea non-
formală și informală; totuși, subliniază că 
orice încercare de a alinia cursurile de 
educație și formare cu piața forței de 
muncă va fi inutilă dacă nu va fi însoțită 
de măsuri de prevenire a închiderii și 
relocării companiilor, acestea fiind chiar
organizațiile care pot absorbi tinerii 
absolvenți și persoanele care au promovat 
cu succes alte forme de instruire;

Or. it

Amendamentul 67
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să identifice o 
soluție durabilă la problema 
neconcordanțelor dintre aptitudinile 
dobândite și cerințele de pe piața muncii 
și să rezolve deficitul de aptitudini în 
special în sectoarele cu potențial de 
creștere, cum ar fi TIC, serviciile 
sănătate, serviciile de afaceri etc.;
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Or. en

Amendamentul 68
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că ar fi nevoie de mai multe 
ucenicii, care sunt adesea insuficient 
utilizate în UE, și de cursuri care să 
combine formarea și experiența practică; 
consideră că toate programele școlare ar 
trebui să includă o perioadă de experiență 
practică; în același timp, subliniază 
necesitatea de a crește numărul 
persoanelor din învățământul superior și 
solicită garanții că studenții care urmează 
cursuri de formare continuă, cei care 
acumulează experiență practică și 
ucenicii vor beneficia de același statut;

Or. fr

Amendamentul 69
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că stagiile profesionale ar 
trebui să fie de înaltă calitate și cu 
drepturile aferente și că nu pot substitui 
locurile de muncă permanente;

Or. pt
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Amendamentul 70
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei o politică mai activă 
la nivelul UE cu scopul de a realiza 
obiectivele privind mobilitatea 
transfrontalieră a studenților și a 
lucrătorilor și transferabilitatea 
calificărilor;

Or. en

Amendamentul 71
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că politica 
educațională este (de asemenea) o parte a 
politicii privind piața forței de muncă;
prin urmare, invită statele membre să ia 
măsuri pentru a facilita tranziția de la 
educație la piața forței de muncă; în afară 
de aceasta, îndeamnă statele membre să 
consolideze programele care le asigură 
elevilor și studenților formare 
profesională și experiență practică și să le 
promoveze pe cele care le furnizează 
servicii de orientare și asistență 
profesională în alegerea unei cariere;

Or. de

Amendamentul 72
Konstantinos Poupakis
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște importanța deosebită a 
obținerii de experiență practică inițială ca 
element esențial în tranziția de la educație 
la angajare; subliniază necesitatea de a 
extinde instituția stagiului, fie la nivel 
secundar și post-secundar, fie la nivel 
terțiar, în special prin prezentarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
acțiune finanțate prin fondurile 
structurale europene;

Or. el

Amendamentul 73
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a spori participarea angajaților și 
a persoanelor aflate în șomaj la programe 
de reciclare și reorientare profesională și 
pentru a reduce riscul de șomaj și șomajul 
pe termen lung pentru acea secțiune a 
forței de muncă ale cărei activități 
profesionale sunt din ce în ce mai puțin 
necesare;

Or. el

Amendamentul 74
Kinga Göncz

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

5b. invită statele membre să promoveze 
meseriile și profesiile care necesită 
aptitudini legate de STIM (științe, 
tehnologie, inginerie și matematică) și în 
rândul femeilor de la o vârstă tânără, cu 
scopul de a depăși segregarea 
profesională și discriminarea la nivelul 
remunerației;

Or. en

Amendamentul 75
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită implicarea tuturor actorilor 
relevanți, în special a partenerilor sociali 
și a instituțiilor de învățământ, îndeosebi 
în domeniul formării profesionale; în 
acest context, subliniază responsabilitatea 
pe care întreprinderile și instituțiile de 
învățământ o au în furnizarea de 
pregătire practică relevantă pentru elevi și 
studenți;

Or. de

Amendamentul 76
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază succesul major al 
sistemelor de formare profesională duale, 
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în special în ceea ce privește reducerea 
șomajului în rândul tinerilor, și 
recomandă ca statele membre care nu au 
un astfel de sistem să îl introducă drept 
măsură de combatere a șomajului în 
rândul tinerilor; în acest sens, subliniază 
faptul că este esențială implicarea totală a 
partenerilor sociali în astfel de sisteme 
încă de la început;

Or. de

Amendamentul 77
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de pregăti profesorii 
pentru a se concentra asupra aptitudinilor 
și competențelor, a se familiariza cu 
diferite culturi și a-și adapta lecțiile la 
stilurile de comunicare și învățare ale 
elevilor și studenților;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 78
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a pregăti profesorii
pentru a se concentra asupra aptitudinilor 
și competențelor, a se familiariza cu 
diferite culturi și a-și adapta lecțiile la 
stilurile de comunicare și învățare ale
elevilor și studenților;

6. subliniază importanța nivelului de 
formare a cadrului didactic și nevoia de a-
i pregăti pe profesori pentru a dobândi 
competențe și o cunoaștere aprofundată a 
disciplinelor predate, precum și de a se 
familiariza cu diferite culturi și de a ști să
își adapteze metoda de predare la 
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diferitele stiluri de comunicare și învățare 
și la nivelul de pornire al elevilor și 
studenților;

Or. fi

Amendamentul 79
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a pregăti profesorii
pentru a se concentra asupra aptitudinilor și 
competențelor, a se familiariza cu diferite 
culturi și a-și adapta lecțiile la stilurile de 
comunicare și învățare ale elevilor și 
studenților;

6. subliniază nevoia de a-i pregăti pe 
profesori pentru a se concentra asupra 
aptitudinilor și competențelor, pentru a 
oferi metode de predare adaptate la elevii 
care provin din grupuri sociale 
vulnerabile, pentru a se familiariza cu 
diferite culturi și a-și adapta lecțiile la 
stilurile diferite de comunicare și învățare 
familiare elevilor și studenților, precum și 
pentru a se concentra mai degrabă asupra 
rezultatelor învățării decât asupra 
formalităților educaționale;

Or. en

Amendamentul 80
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a pregăti profesorii
pentru a se concentra asupra aptitudinilor și 
competențelor, a se familiariza cu diferite 
culturi și a-și adapta lecțiile la stilurile de 
comunicare și învățare ale elevilor și 
studenților;

6. subliniază nevoia de a-i pregăti pe 
profesori pentru a se concentra asupra 
aptitudinilor și competențelor, a se 
familiariza cu diferite culturi și a-și adapta 
lecțiile la stilurile de comunicare și 
învățare ale elevilor și studenților;
consideră că ar trebui vizate în special 



PE510.631v01-00 44/52 AM\935078RO.doc

RO

competențele lingvistice, ca element-cheie 
al educației, dar și învățarea și didactica;

Or. de

Amendamentul 81
Rachida Dati

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a pregăti profesorii
pentru a se concentra asupra aptitudinilor și 
competențelor, a se familiariza cu diferite 
culturi și a-și adapta lecțiile la stilurile de 
comunicare și învățare ale elevilor și 
studenților;

6. subliniază nevoia de a-i pregăti pe 
profesori pentru a se concentra asupra 
aptitudinilor și competențelor, a se 
familiariza cu diferite culturi și a-și adapta 
lecțiile la stilurile de comunicare și 
învățare ale elevilor și studenților; salută 
accentul pus de Comisie pe educație și 
formare în cadrul noilor tehnologii ale 
informației și comunicării;

Or. fr

Amendamentul 82
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a pregăti profesorii
pentru a se concentra asupra aptitudinilor și 
competențelor, a se familiariza cu diferite 
culturi și a-și adapta lecțiile la stilurile de 
comunicare și învățare ale elevilor și 
studenților;

6. subliniază nevoia de a-i pregăti pe 
profesori pentru a se concentra asupra 
aptitudinilor și competențelor, a se 
familiariza cu diferite culturi și a-și adapta 
lecțiile la stilurile de comunicare și 
învățare ale elevilor și studenților; 
subliniază necesitatea de a investi în 
procesul de învățare pe tot parcursul vieții 
pentru profesori;

Or. en
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Amendamentul 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a pregăti profesorii
pentru a se concentra asupra aptitudinilor și 
competențelor, a se familiariza cu diferite 
culturi și a-și adapta lecțiile la stilurile de 
comunicare și învățare ale elevilor și 
studenților;

6. subliniază nevoia de a-i pregăti pe 
profesori pentru a se concentra asupra 
aptitudinilor și competențelor, a se 
familiariza cu diferite culturi și a-și adapta 
lecțiile la stilurile de comunicare și 
învățare ale elevilor și studenților; având 
în vedere amenințarea reprezentată de 
îmbătrânirea cadrelor didactice și de 
declinul profesiei, solicită statelor membre 
să investească și să păstreze specialiștii în 
domeniu, să contribuie la dezvoltarea lor 
profesională și personală și să le 
îmbunătățească situația financiară;

Or. en

Amendamentul 84
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recomandă statelor membre să 
îmbunătățească semnificativ condițiile de 
muncă ale cadrelor didactice și ale 
formatorilor;

Or. en

Amendamentul 85
Danuta Jazłowiecka
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să dezvolte 
politici de promovare a învățării pe tot 
parcursul vieții pentru toate grupele de 
vârstă, axate pe dezvoltarea aptitudinilor 
și a competențelor necesare pentru a face 
față provocărilor reprezentate de 
schimbările dinamice ale cererii de pe 
piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 86
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. pentru a menține solidaritatea socială 
și a răspunde la provocările demografice, 
invită statele membre să promoveze 
activități de voluntariat pentru toate 
vârstele; îndeamnă statele membre să 
promoveze programe de formare necesare 
pentru sectoarele de îngrijire și de 
asistență și să ofere burse pentru 
persoanele care urmează studii în 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 87
Malika Benarab-Attou

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

6a. evidențiază importanța implicării 
tinerilor în elaborarea politicilor în 
materie de educație și formare, astfel 
încât nevoile acestora să poată fi luate în 
considerare într-un mod mai adecvat; în 
acest sens, recomandă ca reprezentanții 
consiliilor naționale ale tinerilor să fie 
consultați de către Comisie cu privire la 
prioritățile tinerilor;

Or. en

Amendamentul 88
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de perfecționare 
continuă a cadrelor didactice, astfel încât 
aceștia să își dezvolte abilitățile orizontale 
prin noi standarde de predare, metode și 
proceduri, în conformitate cu ritmul rapid 
al progreselor științifice și tehnologice;

Or. el

Amendamentul 89
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită statele membre să promoveze un 
dialog permanent între educație și piața 
forței de muncă, cu scopul de a evita 
riscul neconcordanței aptitudinilor;
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Or. en

Amendamentul 90
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. pentru un grad mai mare de ocupare a 
forței de muncă la nivelul UE, invită 
statele membre să își educe cetățenii cu 
privire la drepturile, sarcinile și 
angajamentele civice asociate cetățeniei 
UE, precum și la modul în care aceștia 
pot beneficia de dreptul la liberă 
circulație în UE;

Or. en

Amendamentul 91
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază rolul Fondului social 
european (FSE) în sprijinirea investițiilor 
în educație și formare, în aptitudini și 
învățare pe tot parcursul vieții; prin 
urmare, solicită în mod insistent 
garantarea cotei minime globale pentru 
FSE de 25 % din bugetul alocat politicii 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 92
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să monitorizeze și 
să evalueze periodic dacă au reușit să
acorde acces egal la o educație incluzivă și
de calitate la toate nivelurile și dacă 
competențele dobândite prin educație și 
formare au mărite șansele de angajare ale 
studenților.

7. îndeamnă statele membre să 
monitorizeze și să evalueze periodic dacă 
sistemele și programele lor educaționale 
au reușit să ajungă la membrii grupurilor 
sociale vulnerabile, dacă au reușit să
garanteze accesul egal la o educație de 
calitate și favorabilă incluziunii la toate 
nivelurile și dacă competențele dobândite 
prin educație și formare au mărit cu 
adevărat șansele de angajare ale 
studenților.

Or. en

Amendamentul 93
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să monitorizeze și 
să evalueze periodic dacă au reușit să 
acorde acces egal la o educație incluzivă și
de calitate la toate nivelurile și dacă 
competențele dobândite prin educație și 
formare au mărite șansele de angajare ale 
studenților.

7. invită statele membre să adopte, cât mai 
curând posibil, măsuri cu privire la 
recomandările legate de educație 
formulate în cadrul procesului 
semestrului european; invită Comisia și 
statele membre să monitorizeze și să 
evalueze periodic, împreună cu toate 
părțile implicate, inclusiv cu reprezentanți 
ai tinerilor, dacă au reușit să acorde acces 
egal la o educație de calitate și favorabilă 
incluziunii la toate nivelurile și dacă 
competențele dobândite prin educație și 
formare au mărit șansele de angajare ale 
studenților.

Or. en
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Amendamentul 94
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să monitorizeze și 
să evalueze periodic dacă au reușit să 
acorde acces egal la o educație incluzivă și 
de calitate la toate nivelurile și dacă 
competențele dobândite prin educație și 
formare au mărite șansele de angajare ale 
studenților.

7. invită statele membre să monitorizeze și 
să evalueze periodic dacă au reușit să 
acorde acces egal la o educație favorabilă 
incluziunii și de calitate la toate nivelurile 
și dacă competențele dobândite prin 
educație și formare au mărit șansele de 
angajare ale studenților și capacitatea 
acestora de a deveni cetățeni și angajați.

Or. fi

Amendamentul 95
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să monitorizeze și 
să evalueze periodic dacă au reușit să 
acorde acces egal la o educație incluzivă și 
de calitate la toate nivelurile și dacă 
competențele dobândite prin educație și 
formare au mărite șansele de angajare ale 
studenților.

7. invită statele membre să monitorizeze și 
să evalueze periodic dacă au reușit să 
acorde acces egal la o educație favorabilă 
incluziunii și de calitate la toate nivelurile 
și dacă competențele dobândite prin 
educație și formare au mărit șansele de 
angajare ale studenților și integrarea 
socială a acestora.

Or. fr

Amendamentul 96
Roberta Angelilli

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

7a. invită Comisia și statele membre să 
promoveze schimbul de bune practici și 
modele care au avut rezultate pozitive la 
nivel european în ceea ce privește 
reducerea ratei abandonului școlar, 
încurajând elevii să reintre în sistemul de 
învățământ, asigurând o tranziție 
eficientă din sfera educației în sfera 
muncii, reducând rata șomajului în 
rândul tinerilor și îmbunătățind accesul 
grupurilor dezavantajate la educație și 
ocuparea forței de muncă.

Or. it

Amendamentul 97
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să monitorizeze dacă 
statele membre au luat măsurile necesare 
pentru a-și reforma sistemele 
educaționale cu scopul de a realiza 
obiectivele menționate anterior.

Or. en

Amendamentul 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează statele membre să 
mențină un dialog intens cu instituțiile de 
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învățământ, în scopul de a crește gradul 
de conștientizare a oportunităților de 
finanțare ale UE, și să faciliteze accesul 
la finanțare în cadrul programelor lor 
operaționale; încurajează utilizarea 
fondurilor FEDER pentru nevoile de 
educație continuă și profesională ca parte 
a procesului de muncă.

Or. en

Amendamentul 99
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că statele membre au 
libertatea de a aplica propunerile de mai 
sus după cum consideră de cuviință, sau 
de a nu le aplica.

Or. nl


