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Amendamentul 1
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
25 octombrie 2010 referitoare la 
mobilitatea și incluziunea persoanelor cu 
handicap în Strategia 
europeană 2010-2020 pentru persoanele 
cu handicap (2010/2272(INI))1,
__________________
1 Texte adoptate, A7-0263/2011.

Or. hu

Amendamentul 2
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta europeană a 
calității stagiilor și uceniciilor, concepută 
de Forumul European al Tineretului în 
colaborare cu parteneri sociali și alte 
părți interesate,

Or. en

Amendamentul 3
Evelyn Regner
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Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
octombrie 2012 intitulat „NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe”1,
__________________
1 Eurofound (2012), NEET: Tineri 
neîncadrați în muncă și care nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare: caracteristici, costuri și 
răspunsuri de politică în Europa, Oficiul 
pentru Publicații al Uniunii Europene, 
Luxemburg. 

Or. de

Amendamentul 4
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
21 decembrie 2012 intitulat „Effectiveness 
of policy measures to increase the 
employment participation of young 
people” 2,
__________________
2 Eurofound (2012), Eficiența măsurilor 
de politică privind creșterea participării 
tinerilor pe piața muncii, Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, 
Luxemburg

Or. de
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Amendamentul 5
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
29 aprilie 2011 intitulat „Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public 
authorities”3,
__________________
3 Eurofound (2011), Susținerea tinerilor 
lucrători pe durata crizei: contribuțiile 
partenerilor sociali și ale autorităților 
publice, Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene, Luxemburg 

Or. de

Amendamentul 6
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul referitor la 
integrarea migranților, impactul asupra 
pieței muncii și dimensiunea externă a 
coordonării securității sociale în UE 
(2012/2131(INI)),

Or. de

Amendamentul 7
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul referitor la 
integrarea migranților, efectele sale 
asupra pieței muncii și dimensiunea 
externă a coordonării securității sociale 
(2012/2131 (INI)),

Or. en

Amendamentul 8
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
octombrie 2012 intitulat „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”1,
__________________
1 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 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf).

Or. en

Amendamentul 9
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Referirea 16 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
7 februarie 2012 intitulat „Evoluții 
recente în sfera politicilor privind 
persoanele care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET)”2,
__________________
2 Eurofound (2012) Evoluții recente în 
sfera politicilor privind persoanele care 
nu sunt încadrate profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare (NEET), Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, 
Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/er
m/tn1109042s/tn1109042s.pdf).

Or. en

Amendamentul 10
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Referirea 16 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
21 decembrie 2012 intitulat „Eficiența 
măsurilor de politică adoptate în scopul 
creșterii ocupării profesionale a 
tineretului”3,
__________________
3 Eurofound (2012) Eficiența măsurilor 
de politică adoptate în scopul creșterii 
ocupării profesionale a tineretului, 
Oficiul pentru Publicații al Uniunii 
Europene, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1260.htm).
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Or. en

Amendamentul 11
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Referirea 16 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
15 ianuarie 2013 intitulat „Incluziunea 
activă a tinerilor cu probleme de sănătate 
sau cu handicap”4,
__________________
4 Eurofound (2013) Incluziunea activă a 
tinerilor cu probleme de sănătate sau cu 
handicap, Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1226.htm).

Or. en

Amendamentul 12
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Referirea 16 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Eurofound din 
29 aprilie 2011 intitulat „Ajutorul acordat 
lucrătorilor tineri pe perioada crizei: 
contribuții ale partenerilor sociali și ale 
autorităților publice”5,
__________________
5 Eurofound (2011) Ajutorul acordat 
lucrătorilor tineri pe perioada crizei: 
contribuții ale partenerilor sociali și ale 
autorităților publice, Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, 
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Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eir
o/tn1101019s/tn1101019s.pdf).

Or. en

Amendamentul 13
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca,
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
9 % sau mai mici, în Austria și Germania, 
și peste 55 % în Grecia și Spania, indicând 
diferențe geografice foarte accentuate;

__________________
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/tabl
e.do?tab=table&init=1&plugin=1&langua
ge=de&pcode=teilm021

Or. de

Amendamentul 14
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau mai mici, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Spania, respectiv 64,2 % în Grecia
(februarie 2013), indicând diferențe 
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geografice foarte accentuate; întrucât 
situația tinerilor pe piața muncii este 
dramatică în marea parte a Europei;

Or. de

Amendamentul 15
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau mai mici, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate atât între 
statele membre, cât și în interiorul 
acestora;

Or. de

Amendamentul 16
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără nu avea un loc de muncă, 
cu rate ale șomajului variind între 15 % sau 
mai mici, în Austria, Danemarca, Germania 
și Țările de Jos, și peste 55 % în Grecia și 
Spania, indicând diferențe geografice 
foarte accentuate, inclusiv la nivelul 
statelor membre;

Or. de
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Amendamentul 17
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23% din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23,5 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau mai mici, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

Or. en

Amendamentul 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau mai mici, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate; întrucât în 
numeroase state membre diferite categorii 
de tineri, precum tinerii care lucrează cu 
fracțiune de normă pe un post inferior 
competențelor lor sau cei sancționați 
pentru nerespectarea sistemelor de 
„sprijin” pentru ocuparea forței de 
muncă, nu sunt incluse în aceste cifre, iar 
numărul real al tinerilor fără un loc de 
muncă este mai mare;

Or. en
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Amendamentul 19
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau mai mici, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate și 
demonstrând creșterea dramatică a 
șomajului în rândul tinerilor în țările în 
care se pun în aplicare politici de 
austeritate1;
__________________
1 Potrivit Eurostat, în ultimii trei ani 
șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 
36,6 % în Italia, 40 % în Spania, 41 % în 
Portugalia, 72 % în Cipru și 100 % în 
Grecia.

Or. en

Amendamentul 20
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau sub, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate;

A. întrucât, în ianuarie 2013, 23 % din 
populația tânără activă nu avea un loc de 
muncă, cu rate ale șomajului variind între 
15 % sau mai mici, în Austria, Danemarca, 
Germania și Țările de Jos, și peste 55 % în 
Grecia și Spania, indicând diferențe 
geografice foarte accentuate; întrucât cele 
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mai recente date și previziuni indică o 
deteriorare continuă a situației tinerilor;

Or. pl

Amendamentul 21
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 6,5 
milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 
grupuri vulnerabile precum tineri cu 
probleme de sănătate sau dizabilități și 
mame celibatare, acest lucru constituind 
factori cu importante consecințe sociale, 
precum perspective proaste sau nesigure 
privind un loc de muncă, sau consecințe 
nefaste la nivel mintal sau fizic; întrucât 
aceste probleme se vor înmulți în viitor;

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 
6,5 milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 
grupuri vulnerabile precum femei și 
imigranți, aceste lucruri constituind factori 
cu importante consecințe sociale, precum 
tulburări sociale, manifestarea timpurie a 
unor consecințe nefaste la nivel mintal sau 
fizic și perspectiva inevitabilă a sărăciei și 
excluziunii sociale; întrucât aceste 
probleme se vor înmulți în viitor;

Or. en

Amendamentul 22
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 
6,5 milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 
6,5 milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 
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grupuri vulnerabile precum tineri cu 
probleme de sănătate sau dizabilități și 
mame celibatare, acest lucru constituind 
factori cu importante consecințe sociale, 
precum perspective proaste sau nesigure 
privind un loc de muncă, sau consecințe 
nefaste la nivel mintal sau fizic; întrucât 
aceste probleme se vor înmulți în viitor;

grupuri vulnerabile precum tineri cu 
probleme de sănătate sau handicap și 
mame celibatare, aceste lucruri constituind 
factori cu importante consecințe sociale și 
personale, precum perspective proaste sau 
nesigure privind un loc de muncă, sau 
consecințe nefaste la nivel psihic sau fizic; 
Întrucât aceste probleme se vor înmulți în 
viitor, având consecințe financiare grave 
pentru sistemele sociale europene;

Or. de

Amendamentul 23
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 6,5 
milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 
grupuri vulnerabile precum tineri cu 
probleme de sănătate sau dizabilități și 
mame celibatare, acest lucru constituind 
factori cu importante consecințe sociale, 
precum perspective proaste sau nesigure 
privind un loc de muncă, sau consecințe 
nefaste la nivel mintal sau fizic; întrucât 
aceste probleme se vor înmulți în viitor;

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 
6,5 milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 
grupuri vulnerabile precum tineri cu 
probleme de sănătate sau handicap și 
mame celibatare, aceste lucruri constituind 
factori cu importante consecințe sociale, 
precum perspective proaste sau nesigure 
privind un loc de muncă, sau o combinație 
de consecințe nefaste și handicapuri la 
nivel mintal sau fizic; întrucât aceste 
probleme se vor înmulți în viitor;

Or. hu

Amendamentul 24
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 6,5 
milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 
grupuri vulnerabile precum tineri cu 
probleme de sănătate sau dizabilități și 
mame celibatare, acest lucru constituind 
factori cu importante consecințe sociale, 
precum perspective proaste sau nesigure 
privind un loc de muncă, sau consecințe 
nefaste la nivel mintal sau fizic; întrucât 
aceste probleme se vor înmulți în viitor;

B. întrucât, în 2011, 7,5 milioane de tineri 
cu vârste între 15 și 24 de ani și 
6,5 milioane de tineri între 25-29 de ani nu 
erau încadrați profesional și nici nu urmau 
vreun program educațional sau de formare 
profesională, printre care și membri ai unor 
grupuri vulnerabile precum tineri cu 
probleme de sănătate sau cu handicap, 
tineri romi și mame celibatare, aceste 
lucruri constituind factori cu importante 
consecințe sociale, precum perspective 
proaste sau nesigure privind un loc de 
muncă, sau consecințe nefaste la nivel 
mintal sau fizic; întrucât aceste probleme 
se vor înmulți în viitor;

Or. en

Amendamentul 25
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cele în total 14 milioane de 
tineri fără formare profesională sau loc 
de muncă corespund populației totale a 
șapte state membre de dimensiune mică și 
medie, iar această situație necesită 
eforturi semnificativ mai mari din partea 
statelor membre și a instituțiilor europene 
pentru (re)integrarea tinerilor pe piața 
muncii; întrucât nevoile tinerilor din 
Europa sunt foarte variate și, din acest 
motiv, măsurile luate pentru integrarea pe 
piața muncii trebuie adaptate la aceste 
nevoi;

Or. de
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Amendamentul 26
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. recunoaște faptul că o cifră de 
14 milioane de tineri sub 30 de ani care 
nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare echivalează cu populația a 7 
state membre de dimensiuni mici spre 
mijlocii și solicită tuturor statelor membre 
să își intensifice eforturile în vederea 
reintegrării tineretului pe piața muncii; 
consideră că aceste eforturi ar trebui, 
însă, să ia în considerare diversitatea 
tineretului, prevăzându-se măsuri care să 
țină cont de nevoile fiecărui grup sau 
chiar luând în calcul politici de evaluare 
individuală;

Or. en

Amendamentul 27
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde de EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE*; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică;

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE4; întrucât 
această sumă este de peste 15 ori mai 
mare decât cele 10 miliarde de EUR 
estimate pentru crearea a 2 milioane de 
noi locuri de muncă pentru tineri; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică;

Or. de
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Amendamentul 28
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde de EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE*; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică;

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde EUR în 
statele membre, respectiv 1,2 % din PIB-ul 
UE4, care depășesc deja bugetul anual 
pentru instituțiile, fondurile și 
instrumentele Uniunii Europene; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică;

Or. hu

Amendamentul 29
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde de EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE*; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică;

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE4; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică pe termen lung 
pentru întreaga Uniune Europeană;

Or. de

Amendamentul 30
Raül Romeva i Rueda
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde de EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE*; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică;

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de criza economică în rândul 
tinerilor au fost estimate la 153 de miliarde 
EUR, respectiv 1,2 % din PIB-ul UE4; 
întrucât acest lucru reprezintă o gravă 
povară socială și economică;

Or. en

Amendamentul 31
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde de EUR, 
respectiv 1,2% din PIB-ul UE*; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică;

C. întrucât, în 2011, pierderile economice 
cauzate de șomajul în rândul tinerilor au 
fost estimate la 153 de miliarde EUR, 
respectiv 1,2 % din PIB-ul UE4; întrucât 
acest lucru reprezintă o gravă povară 
socială și economică, iar a le permite 
tinerilor defavorizați să își valorifice 
potențialul și să participe în mod activ la 
nivel local, regional, național și european 
nu constituie doar un factor esențial 
pentru realizarea unei mai bune 
incluziuni sociale, ci și pentru o 
dezvoltare viabilă, durabilă și democratică 
a comunităților din care fac parte;

Or. en

Amendamentul 32
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pentru combaterea 
șomajului, în special a șomajului în 
rândul tinerilor, este necesară o creștere 
economică susținută de o ocupare intensă 
a forței de muncă; întrucât politica de 
austeritate ca răspuns la criza economică, 
financiară și bancară nu numai că nu și-a 
atins scopul, dar a și înrăutățit în mod 
semnificativ situația de pe piețele muncii 
din multe state membre;

Or. de

Amendamentul 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât șomajul în rândul tinerilor 
este un factor important al creșterii 
semnificative a migrației cu care se 
confruntă anumite state membre, în 
special așa-numitele state PIIGS; întrucât 
această emigrare masivă a privat aceste 
țări de una dintre cele mai importante și 
mai dinamice categorii de populație și are 
un efect devastator asupra comunităților 
locale;

Or. en

Amendamentul 34
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)



PE510.867v01-00 20/180 AM\937186RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât aceste niveluri ale șomajului 
în rândul tinerilor și ale numărului 
tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare pot avea 
consecințe în ceea ce privește încălcarea 
drepturilor omului; întrucât pentru 
soluționarea acestei situații este necesară 
o abordare bazată pe drepturi;

Or. en

Amendamentul 35
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât în Uniunea Europeană sunt 
necesare investiții masive pentru a crea 
creștere economică și locuri de muncă și 
pentru a consolida cererea de pe piața 
internă; întrucât este necesar un pachet 
de investiții în valoare de 2 % din PIB-ul 
statelor Uniunii Europene pentru a 
realiza o îmbunătățire semnificativă a 
situației conjuncturale și a situației de pe 
piețele muncii din statele membre, care să 
vină tocmai în sprijinul tinerilor, acesta 
fiind grupul cel mai puternic afectat de 
criză;

Or. de

Amendamentul 36
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are 
consecințe alarmante pentru tineri, 
afectându-le respectul de sine, 
nepermițându-le să-și realizeze ambițiile 
și nematerializându-le perspectivele de 
viață adultă independentă și de întemeiere 
a unei familii, având astfel un impact 
negativ și asupra societății în ansamblu și 
asupra situației sociale, economice și 
demografice din Europa;

D. întrucât tinerii sunt dezavantajați în mod 
disproporțional pe timp de criză 
economică; întrucât, în cazul multora 
dintre tineri, șomajul actual se va 
transforma, cel mai probabil, în șomaj pe 
termen lung, cu riscul excluziunii sociale, 
al sărăciei mascate și al tulburărilor 
sociale, cauzate de detașarea de societate 
și de lipsa gravă de afecțiune cu care se 
confruntă tinerii;

Or. en

Amendamentul 37
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să-și
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabile; întrucât, în
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, ceea ce sporește
riscul excluziunii sociale; întrucât acest 
lucru are consecințe alarmante pentru 
tineri, afectându-le respectul de sine, 
nepermițându-le să își realizeze ambițiile și 
nematerializându-le perspectivele de viață 
adultă independentă și de întemeiere a unei 
familii, având astfel un impact negativ pe 
termen lung și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;
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Or. de

Amendamentul 38
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să-și
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având 
astfel un impact negativ și asupra societății 
în ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică și 
întrucât, în numeroase cazuri, șomajul se
transformă în șomaj pe termen lung, cu 
riscul excluziunii sociale; întrucât acest 
lucru are consecințe alarmante pentru 
tineri, nepermițându-le să își realizeze 
ambițiile și amânându-le posibilitățile de a 
duce o viață adultă independentă și de a-și 
întemeia o familie, având astfel un impact 
negativ și asupra societății în ansamblu și 
asupra situației sociale, economice și 
demografice din Europa;

Or. fr

Amendamentul 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabile; întrucât, în 
acest sens, sunt vizibile efectele nocive ale 
preferinței pentru contracte mai flexibile, 
fenomen care se manifestă cu 
preponderență în rândul lucrătorilor 
tineri, contractele de muncă ale acestora 
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respectul de sine, nepermițându-le să-și
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

fiind precare și, astfel, aceștia fiind primii 
expuși șomajului; întrucât, în cazul 
multora dintre tineri, șomajul actual se va 
transforma, cel mai probabil, în șomaj pe 
termen lung, cu riscul excluziunii sociale; 
întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să își
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

Or. en

Amendamentul 40
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să-și
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabile; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine și reducându-le 
veniturile de-a lungul întregii vieți 
profesionale și perspectivele de carieră, 
nepermițându-le să își realizeze ambițiile și 
nematerializându-le perspectivele de viață 
adultă independentă și de întemeiere a unei 
familii, având astfel un impact negativ și 
asupra societății în ansamblu și asupra 
situației sociale, economice și demografice 
din Europa;

Or. de
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Amendamentul 41
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să-și
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabile; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să își
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa, iar 
riscul sărăciei în rândul persoanelor în 
vârstă crește ca urmare a absenței 
contribuțiilor sociale de-a lungul vieții 
profesionale;

Or. de

Amendamentul 42
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabile; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
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sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să-și
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să își
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice, inclusiv asupra 
păcii civile din Europa;

Or. hu

Amendamentul 43
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabil; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să-și 
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;

D. întrucât tinerii sunt mai grav 
dezavantajați pe timp de criză economică 
decât alte grupuri vulnerabile; întrucât, în 
cazul multora dintre tineri, șomajul actual 
se va transforma, cel mai probabil, în 
șomaj pe termen lung, cu riscul excluziunii 
sociale; întrucât acest lucru are consecințe 
alarmante pentru tineri, afectându-le 
respectul de sine, nepermițându-le să își
realizeze ambițiile și nematerializându-le 
perspectivele de viață adultă independentă 
și de întemeiere a unei familii, având astfel 
un impact negativ și asupra societății în 
ansamblu și asupra situației sociale, 
economice și demografice din Europa;
întrucât șomajul ridicat în rândul tinerilor 
presupune un pericol în materie de 
politică democratică pentru Uniunea 
Europeană, deoarece gradul de aprobare 
a proiectului european scade puternic 
tocmai în rândul tinerilor, iar tinerii 
afectați trebuie implicați în procesul de 
formulare de soluții și măsuri;

Or. de
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Amendamentul 44
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât articolul 13 din Tratatul CE 
conferă UE competența specifică de a 
combate discriminarea bazată pe sex, rasă 
sau origine etnică, pe religie sau 
convingeri, pe handicap, vârstă sau 
orientare sexuală; întrucât, în ciuda 
adoptării Directivei 2000/78/CE din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă, tinerele femei 
încă suferă din cauza discriminării bazate 
pe vârstă și sex la intrarea pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 45
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât criza a provocat creșterea 
numărului locurilor de muncă precare, în 
special în rândul tinerilor care au 
contracte temporare sau care efectuează 
stagii de practică neremunerate, deși, de 
fapt, desfășoară o activitate cu normă 
întreagă;

Or. es
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Amendamentul 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât statele membre trebuie să 
asigure un sistem de protecție socială și să 
garanteze condiții de trai decente pentru 
lucrătorii care își pierd locurile de muncă 
și pentru tinerii aflați în imposibilitatea de 
a-și găsi un loc de muncă;

Or. pt

Amendamentul 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în pofida unui nivel global 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor, 
anumite sectoare precum TIC și 
sectoarele din domeniul sănătății 
întâmpină dificultăți tot mai mari în 
găsirea de personal calificat pentru 
ocuparea posturilor vacante;

Or. en

Amendamentul 48
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Katarína 
Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Organizația Internațională a 
Muncii a recomandat un buget de 
21 de miliarde EUR, echivalentul a 0,5 % 
din cheltuielile întregii zone euro, pentru 
punerea integrală în aplicare a unei 
garanții pentru tineri la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 49
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât condițiile de muncă, 
drepturile sociale, accesul la educație, 
sectorul locuințelor și participarea sunt 
domenii de politică esențiale pentru 
asigurarea emancipării tinerilor; întrucât 
trebuie să se depună eforturi la toate 
nivelurile de politică, în vederea 
asigurării emancipării tinerilor, iar 
instituțiile UE trebuie să le garanteze 
tuturor tinerilor șanse egale și dreptul la 
emancipare și la o viață independentă și 
decentă;

Or. en

Amendamentul 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât criza economică și financiară 
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s-a agravat și au fost impuse măsuri de 
austeritate, iar emigrarea din statele 
membre care s-au confruntat cu cele mai 
mari dificultăți a crescut în ritm 
accelerat; întrucât a apărut o nouă 
categorie de emigranți, și anume tinerii, 
de cele mai multe ori cu înalte calificări;

Or. pt

Amendamentul 51
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în contextul Strategiei
Lisabona 2000-2010, UE s-a angajat să 
îmbunătățească nivelul educației, reducând 
până în 2020 la mai puțin de 10 % rata 
abandonului școlar și crescând procentul 
persoanelor care au absolvit o formă de 
studii superioare la cel puțin 40 %;

E. întrucât, în contextul Strategiei
Europa 2020, UE s-a angajat să 
îmbunătățească nivelul educației, reducând 
până în 2020 la mai puțin de 10 % rata 
abandonului școlar și crescând procentul 
persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 
34 de ani care au absolvit o formă de studii 
superioare la cel puțin 40 % și rata de 
ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse 
între 20 și 64 de ani la 75 %;

Or. de

Amendamentul 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în contextul Strategiei Lisabona 
2000-2010, UE s-a angajat să 
îmbunătățească nivelul educației, reducând 
până în 2020 la mai puțin de 10 % rata 
abandonului școlar și crescând procentul 

E. întrucât, în contextul Strategiei 
Lisabona 2000-2010, UE s-a angajat să 
îmbunătățească nivelul educației, reducând 
până în 2020 la mai puțin de 10 % rata 
abandonului școlar și crescând procentul 
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persoanelor care au absolvit o formă de 
studii superioare la cel puțin 40 %;

persoanelor care au absolvit o formă de 
studii superioare la cel puțin 40 %; întrucât 
mai multe state membre au majorat sau 
intenționează să majoreze taxele de 
școlarizare în învățământul superior;

Or. pt

Amendamentul 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât un număr tot mai mare de 
cadre didactice își pierd locurile de muncă 
în unele țări care au fost „salvate prin 
ajutoare financiare” de troică și, prin 
urmare, standardele de predare sunt în 
scădere, școlile se închid, programa 
școlară este limitată, iar eșecul școlar și 
rata abandonului școlar timpuriu sunt în 
creștere; întrucât creșterea raportului 
dintre numărul elevilor și numărul 
cadrelor didactice, determinat de 
pierderea locurilor de muncă, duce la 
scăderea standardelor de predare în 
sistemul de învățământ, sistem care ar 
trebui să vizeze să ofere cadrelor didactice 
posibilitatea de a urmări mai îndeaproape 
carierele școlare ale elevilor lor;

Or. pt

Amendamentul 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât liberalizarea procesului 
educațional, de exemplu prin intermediul 
procesului de la Bologna, precum și 
politicile de austeritate impuse în diferite 
state membre au anulat multe dintre 
măsurile adoptate în direcția creșterii 
accesibilității sistemului educațional; 
subliniază, așadar, necesitatea unui 
sistem educațional public, democratic, 
unanim accesibil și cu utilizare gratuită;

Or. en

Amendamentul 55
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în pofida crizei economice și 
a reducerii numărului locurilor de 
muncă, în UE există peste două milioane 
de locuri de muncă neocupate, în 
principal fiindcă pe piața locală a muncii 
nu există lucrători cu competențele 
necesare;

Or. en

Amendamentul 56
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât criza a condus la o creștere a 
locurilor de muncă precare, în special în 
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rândul tinerilor, iar locurile de muncă 
existente sunt înlocuite în mod frecvent cu 
locuri de muncă cu contract pe perioadă 
determinată, cu fracțiune de normă sau 
neremunerate;

Or. de

Amendamentul 57
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, din păcate, nu există dovezi 
în sensul apropierii de aceste obiective;

Or. en

Amendamentul 58
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât tinerii trebuie să accepte tot 
mai des stagii profesionale neremunerate 
în locul celor remunerate, iar această 
stare are efecte discriminatorii asupra 
situației financiare individuale; întrucât 
trebuie recunoscută problema exploatării 
stagiarilor ca forță de muncă ieftină, fiind 
astfel necesar un cadru calitativ pentru 
stagiile profesionale; 

Or. de
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Amendamentul 59
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât mobilitatea transfrontalieră 
este una dintre ideile de bază ale 
proiectului european și, prin urmare, 
măsurile de promovare a mobilității 
tinerilor trebuie în principiu salutate; 
subliniază totuși că tocmai în țările care 
sunt cele mai afectate de șomaj (în rândul 
tinerilor), mobilitatea și migrația au la 
bază în cele mai multe cazuri necesitatea, 
nefiind voluntare; întrucât tinerii au, de 
asemenea, dreptul de a trăi și de a munci 
în țara lor de origine și, din acest motiv, 
trebuie să se creeze locuri de muncă în 
regiuni periferice pentru a preveni 
emigrarea involuntară a tinerilor și astfel 
pierderea de potențial – așa numitul 
„exod de inteligență” – în regiunile 
afectate;

Or. de

Amendamentul 60
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 
3,5 milioane de lucrători, ca rezultat al 
crizei economice, afectând toate categoriile 
de lucrători, inclusiv tinerii;

F. întrucât IMM-urile au concediat peste 
3,5 milioane de lucrători, ca rezultat al 
crizei economice, afectând toate categoriile 
de lucrători, inclusiv tinerii;

Or. en
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Amendamentul 61
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 3,5 
milioane de lucrători, ca rezultat al crizei 
economice, afectând toate categoriile de 
lucrători, inclusiv tinerii;

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au fost nevoite să concedieze
peste 3,5 milioane de lucrători, ca rezultat 
al crizei economice, sau să își transfere 
activitățile pentru a rămâne competitive la 
nivel internațional, afectând toate 
categoriile de lucrători, inclusiv tinerii;

Or. fr

Amendamentul 62
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 
3,5 milioane de lucrători, ca rezultat al 
crizei economice, afectând toate categoriile 
de lucrători, inclusiv tinerii;

F. întrucât IMM-urile și 
microîntreprinderile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 
3,5 milioane de lucrători, ca rezultat al 
crizei economice, afectând toate categoriile 
de lucrători, inclusiv tinerii;

Or. en

Amendamentul 63
Evelyn Regner
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 
3,5 milioane de lucrători, ca rezultat al 
crizei economice, afectând toate categoriile 
de lucrători, inclusiv tinerii;

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 
3,5 milioane de lucrători, ca rezultat al 
crizei economice, afectând toate categoriile 
de lucrători, însă cel mai puternic tinerii;

Or. de

Amendamentul 64
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 3,5 
milioane de lucrători, ca rezultat al crizei 
economice, afectând toate categoriile de 
lucrători, inclusiv tinerii;

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat 
peste 3,5 milioane de lucrători și au redus 
în mod semnificativ recrutarea, ca rezultat 
al crizei economice, afectând toate 
categoriile de lucrători, inclusiv tinerii;

Or. pl

Amendamentul 65
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 

F. întrucât IMM-urile, motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă 
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pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 3,5 
milioane de lucrători, ca rezultat al crizei 
economice, afectând toate categoriile de 
lucrători, inclusiv tinerii;

pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, au concediat peste 3,5 
milioane de lucrători, ca rezultat al crizei 
economice, și întrucât acest sector are, de 
asemenea, capacitatea de a încadra tinerii 
în muncă în cel mai eficient mod, având 
în vedere pierderile de locuri de muncă 
care afectează toate categoriile de 
lucrători, inclusiv tinerii;

Or. hu

Amendamentul 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât tinerii au dreptul la locuri de 
muncă de calitate, în funcție de 
competențele lor, iar calitatea locurilor de 
muncă este fundamentală pentru 
demnitatea și autonomia tineretului 
european;

Or. en

Amendamentul 67
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât criza economică declanșată în 
2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 

G. întrucât criza economică declanșată în 
2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 
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acutizând nevoia de informare în rândul
șomerilor cu privire la perspectivele de 
ocupare a unui loc de muncă,

acutizând nevoia de adaptare a programei 
școlare și a formării profesionale la noile 
cerințe de pe piața forței de muncă și de a 
facilita reintegrarea în câmpul muncii a
șomerilor prin înființarea unui ghișeu 
unic care să cuprindă toate serviciile 
sociale implicate în eforturile acestor 
persoane de a-și găsi un loc de muncă;

Or. fr

Amendamentul 68
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât criza economică declanșată în 
2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 
acutizând nevoia de informare în rândul 
șomerilor cu privire la perspectivele de 
ocupare a unui loc de muncă,

G. întrucât criza economică manifestată în 
2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 
acutizând nevoia de informare în rândul 
șomerilor cu privire la perspectivele de 
ocupare a unui loc de muncă,

Or. en

Amendamentul 69
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât criza economică declanșată în 
2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 
acutizând nevoia de informare în rândul 
șomerilor cu privire la perspectivele de 
ocupare a unui loc de muncă,

G. întrucât criza economică declanșată 
în 2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 
acutizând nevoia de informare în rândul 
șomerilor cu privire la perspectivele de 
ocupare a unui loc de muncă și cu privire 
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la serviciile indisponibile tocmai pentru 
cele mai defavorizate grupuri și, prin 
urmare, îndeosebi pentru tinerii cu 
handicap, deoarece numeroase servicii 
publice rămân inaccesibile;

Or. hu

Amendamentul 70
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât criza economică declanșată în 
2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 
acutizând nevoia de informare în rândul 
șomerilor cu privire la perspectivele de 
ocupare a unui loc de muncă;

G. întrucât criza economică declanșată în 
2008 a afectat negativ atât cererea, cât și 
oferta pe piața muncii, înrăutățind astfel 
dramatic perspectivele de angajare și 
acutizând nevoia de informare în rândul 
șomerilor cu privire la programele de 
formare și perfecționare profesională și la
perspectivele de ocupare a unui loc de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 71
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât sistemul dual de formare 
profesională utilizat în unele state 
membre și sistemul dual de educație s-au 
menținut în special în timpul crizei 
datorită dimensiunii practice și au condus 
la o rată mai scăzută a șomajului datorită 
unei mai bune capacități de inserție 
profesională; 
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Or. de

Amendamentul 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât politicile de austeritate puse 
în aplicare în Europa nu au condus la 
redresare economică sau la creșterea 
numărului locurilor de muncă; întrucât 
tot mai mulți economiști arată în mod clar 
că politicile de austeritate au avut un efect 
opus, subminând creșterea economică și 
reducând numărul locurilor de muncă,

Or. en

Amendamentul 73
Monika Panayotova

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, în pofida ratei ridicate a 
șomajului în rândul tinerilor în UE, există 
o carență de resurse umane în anumite 
domenii, manifestată prin creșterea 
cererii de forță de muncă înalt calificată 
în domeniul TI și în domeniul cercetării și 
dezvoltării,

Or. en

Amendamentul 74
Anthea McIntyre
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât în UE există aproape 
patru milioane de locuri de muncă 
neocupate, ca urmare a decalajului dintre 
competențele șomerilor și competențele 
necesare pentru locurile de muncă 
disponibile,

Or. en

Amendamentul 75
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât sistemul dual de educație 
vocațională practicat în unele state 
membre și-a dovedit relevanța practică, în 
special pe perioada crizei, și a condus la 
reducerea șomajului în rândul tinerilor, 
ca urmare a creșterii capacității de 
inserție profesională,

Or. en

Amendamentul 76
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât piața muncii este mai legată 
de educația vocațională decât de alte 
sectoare ale educației sau formării, însă 
potențialul de a rezolva problema 
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șomajului în rândul tinerilor pe care îl are 
acest tip de educație, în special uceniciile, 
încă nu este valorificat complet în 
numeroase țări,

Or. en

Amendamentul 77
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât tranziția de la educație la 
încadrarea în muncă reprezintă un 
moment decisiv în viața tinerilor, fiind 
hotărâtor pentru perspectivele de carieră, 
pentru venitul obținut de-a lungul vieții și 
pentru situația socială pe termen lung a 
acestor tineri; întrucât, sub acest aspect, 
politica de educație face parte din politica 
privind piața muncii;

Or. de

Amendamentul 78
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât criza economică declanșată 
în 2008 a afectat negativ atât cererea, cât 
și oferta pe piața muncii, înrăutățind 
astfel dramatic perspectivele de angajare 
și acutizând nevoia de investiții în crearea 
de locuri de muncă, formare și educație la 
nivelul statelor membre; întrucât 
consecințele pot consta în accentuarea 
conflictelor și tulburărilor sociale,
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Or. en

Amendamentul 79
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât investiții productive și 
durabile în domenii precum educația și 
formarea, cercetarea și dezvoltarea sunt 
cruciale pentru o ieșire durabilă din criză, 
dar și pentru a consolida economia UE pe 
calea competitivității, a productivității și a 
durabilității; întrucât țintele de deficit ar 
trebui să excludă investițiile realizate în 
aceste domenii,

Or. en

Amendamentul 80
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât agențiilor de recrutare le 
revine un rol central pe piața muncii și, 
prin urmare, trebuie să îndeplinească 
standarde calitative ridicate care să fie 
controlate de autoritățile competente; 
subliniază faptul că standardele de 
calitate și controalele efectuate în acest 
sens trebuie să fie aplicate în aceeași 
măsură oficiilor forțelor de muncă 
publice și agențiilor de recrutare private;

Or. de
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Amendamentul 81
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât Comisia Europeană a 
constatat în raportul său din 30 mai 2012 
privind situația din Germania că sistemul 
dual de formare profesională este 
garantul mobilizării forțelor de muncă 
calificate și al unui șomaj redus în rândul 
tinerilor;

Or. de

Amendamentul 82
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât dezvoltarea unor sisteme 
educaționale și de formare vocațională de 
calitate ridicată, cu profesori și instructori 
înalt calificați, metode de învățare 
inovatoare, infrastructură și facilități de 
calitate superioară, o relevanță ridicată 
pentru piața muncii și oportunități de 
educație și formare continuă, poate fi una 
dintre soluții la problema șomajului,

Or. en

Amendamentul 83
Raül Romeva i Rueda
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Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât tinerii reprezintă 40 % dintre 
angajații cu contracte temporare de 
muncă, dar numai 13 % din totalul 
populației ocupate, iar unul din cinci 
tineri se teme că își va pierde locul de 
muncă, existând o probabilitate mai mare 
ca tinerii să fie angajați în locuri de 
muncă precare,

Or. en

Amendamentul 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât tinerii din UE sunt obligați 
să emigreze pentru a găsi un loc de 
muncă și, dacă nu este dirijat în mod 
corespunzător, acest fenomen poate 
conduce la un „exod de inteligență” și la 
accentuarea disparităților regionale,

Or. en

Amendamentul 85
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât în unele state membre se 
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poate observa o discrepanță tot mai mare 
între competențele absolvenților și 
cerințele pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 86
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât în unele state membre există 
o discrepanță din ce în ce mai mare între 
competențele stagiarilor și cerințele pieței 
muncii;

Or. de

Amendamentul 87
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât Organizația Internațională a 
Muncii a recomandat un buget de 
21 de miliarde EUR, echivalentul a 0,5 % 
din cheltuielile întregii zone euro, pentru 
punerea integrală în aplicare a unei 
garanții pentru tineri la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 88
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka
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Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. consideră că este necesar ca măsurile 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor să fie integrate într-o 
strategie macroeconomică coerentă și 
orientată către viitor și investiții, capabilă 
să asigure condițiile necesare pentru 
crearea unor locuri de muncă durabile și 
adecvate secolului XXI, precum și o 
tranziție eficace de la educație la 
angajare;

Or. en

Amendamentul 89
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. regretă faptul că actualele măsuri de 
criză, care vizează reducerea cheltuielilor 
publice în țările aflate în criză, au avut 
deja un impact negativ direct asupra 
tinerilor, ca urmare a reducerii bugetelor 
alocate educației și serviciilor de asistență 
și de creare de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 90
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. îndeamnă Comisia și statele membre 
ca în raport cu tineretul și ocuparea forței 
de muncă să adopte o abordare bazată pe 
drepturi; subliniază faptul că, în special 
în perioadele de criză accentuată, nu 
trebuie să se compromită aspectul calitativ 
al unui loc de muncă decent pentru tineri, 
iar standardele fundamentale privind 
munca, precum și alte standarde 
referitoare la calitatea muncii trebuie să 
constituie un element esențial;

Or. en

Amendamentul 91
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. solicită Comisiei ca mai întâi să 
evalueze, iar apoi să pună capăt acestor 
politici incoerente și uneori distructive; 
subliniază faptul că este necesar și 
binevenit un angajament public față de 
ocuparea forței de muncă tinere, însă 
credibilitatea acestuia va fi afectată dacă 
politicile de guvernare economică distrug 
oportunitățile pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 92
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. solicită Comisiei ca mai întâi să 
evalueze, iar apoi să pună capăt acestor 
politici incoerente și uneori distructive; 
subliniază faptul că este necesar și 
binevenit un angajament public față de 
ocuparea forței de muncă tinere, însă 
credibilitatea acestuia va fi afectată dacă 
politicile de guvernare economică distrug 
oportunitățile pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 93
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. solicită Comisiei să propună o 
„garanție suplimentară” pentru statele 
membre care beneficiază de asistență 
financiară, astfel încât cheltuielile publice 
alocate îndeplinirii obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și ocupării forței de muncă 
tinere – precum crearea de locuri de 
muncă, educația și formarea, asigurarea 
unor locuri de muncă decente și 
combaterea sărăciei – să fie scutite de 
obligația de a îndeplini obiectivele privind 
reducerea deficitului convenite în cadrul 
memorandumurilor de înțelegere; 
subliniază faptul că această „garanție 
suplimentară” trebuie să fie concepută 
într-o manieră mai democratică decât 
memorandumurile de înțelegere;

Or. en
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Amendamentul 94
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. solicită Comisiei să conceapă un plan 
de asistență pe un an, în cooperare cu 
statele membre în care există regiuni cu o 
rată a șomajului în rândul tinerilor mai 
mare de 25 %, în scopul reducerii acestei 
categorii de șomaj prin crearea de locuri 
de muncă pentru cel puțin 10 % dintre 
persoanele afectate; subliniază faptul că 
niciun plan de asistență nu poate fi 
eficient fără investiții suficiente și fără o 
flexibilizare adecvată a obiectivelor în 
materie de deficit ale fiecărui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 95
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă 
a tinerilor, acordându-se o atenție 
deosebită grupurilor vulnerabile, mai 
predispuse să sufere de pe urma unor 
numeroase dezavantaje;

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre pentru a 
stimula ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor trebuie diversificate, în 
scopul de a le permite tinerilor să obțină 
un loc de muncă pe termen lung, prin 
crearea de oportunități pentru muncă 
voluntară, stagii remunerate și activități 
desfășurate în interes public, oferindu-le 
astfel tinerilor posibilitatea de a se implica 
în activități utile din punct de vedere 
social care pot fi recunoscute ca fiind o 
formă de experiența profesională și care, 
prin urmare, le facilitează reintegrarea în 
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pe piața muncii;

Or. fr

Amendamentul 96
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că măsurile politice
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă a 
tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere de pe urma unor numeroase 
dezavantaje;

1. subliniază faptul că măsurile aplicate de 
Uniunea Europeană și de statele membre 
trebuie să fie complementare, pentru a 
combate orice obstacole la angajarea 
durabilă și decentă a tinerilor, acordându-
se o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile, mai predispuse să sufere de 
din cauza a numeroase dezavantaje; 
subliniază faptul că lupta împotriva 
șomajului în rândul tinerilor trebuie să fie 
o politică transversală în UE și în statele 
membre;

Or. es

Amendamentul 97
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă a 
tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere de pe urma unor numeroase 
dezavantaje;

1. subliniază faptul că măsurile politice
adoptate de Comisia Europeană și de 
statele membre trebuie să fie coerente, 
bazate pe drepturi și diversificate și trebuie 
să elimine orice potențiale obstacole la 
angajarea durabilă a tinerilor, acordându-se 
o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, 
mai predispuse să sufere din cauza a
numeroase dezavantaje;
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Or. en

Amendamentul 98
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă a 
tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere de pe urma unor numeroase 
dezavantaje;

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea calitativă
a tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere din cauza a unor numeroase 
dezavantaje;

Or. de

Amendamentul 99
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă a 
tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere de pe urma unor numeroase 
dezavantaje;

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate, formarea profesională de 
calitate, educația (profesională) și 
experiența în muncă trebuie să reprezinte 
puncte centrale, și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă a 
tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere din cauza a unor numeroase 
dezavantaje;

Or. de
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Amendamentul 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă a 
tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere de pe urma unor numeroase 
dezavantaje;

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea relevantă, 
durabilă, bine plătită și decentă a tinerilor, 
cu drepturi sindicale complete, acordându-
se o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile, mai predispuse să sufere din 
cauza a numeroase dezavantaje;

Or. en

Amendamentul 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă a 
tinerilor, acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, mai predispuse să 
sufere de pe urma unor numeroase 
dezavantaje;

1. subliniază faptul că măsurile politice 
aplicate de statele membre trebuie 
diversificate și trebuie să elimine orice 
potențiale obstacole la angajarea durabilă și 
decentă a tinerilor, acordându-se o atenție 
deosebită grupurilor vulnerabile, mai 
predispuse să sufere din cauza a
numeroase dezavantaje;

Or. en

Amendamentul 102
Monika Panayotova
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. sugerează că angajarea durabilă a 
tinerilor pe piața europeană a muncii s-ar 
putea realiza prin aplicarea formulei celor 
3 R: reactivare, reforme, regiuni; 
consideră că potențialul pieței europene 
unice poate fi reactivat prin educarea 
persoanelor în spiritul antreprenoriatului, 
prin recunoașterea reciprocă a diplomelor 
și calificărilor, prin îmbunătățirea 
condițiilor de înființare a unei afaceri în 
Europa și prin eliminarea constrângerilor 
existente pentru lucrătorii care provin din 
anumite state membre ale UE, fiind 
necesară o reformă în relația dintre 
educație și mediul economic; consideră că 
prin promovarea triadei cunoștințelor –
educație, afaceri, știință – în regiunile din 
UE, tinerii vor avea șansa de a dobândi 
avantaje mai competitive și perspectiva 
unei realizări pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 103
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește faptul că, întrucât 
numărul tinerilor care sunt șomeri sau 
care ocupă locuri de muncă inferioare 
competențelor lor depășește cu mult 
numărul locurilor de muncă disponibile, 
șomajul nu le poate fi imputat șomerilor; 
condamnă, prin urmare, orice transfer al 
responsabilității pentru criza șomajului 
către categoria șomerilor;
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Or. en

Amendamentul 104
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită adoptarea reducerii șomajului 
în rândul tinerilor ca obiectiv propriu în 
cadrul semestrului european; solicită, de 
asemenea, introducerea obligatorie a 
măsurilor de combatere a șomajului în 
recomandările specifice fiecărei țări (RSI) 
și în programele naționale de reformă 
(PNR); solicită Comisiei să monitorizeze 
și să verifice întocmai introducerea 
acestor măsuri; solicită în acest cadru o 
participare cuprinzătoare a PE în ceea ce 
privește semestrul european;

Or. de

Amendamentul 105
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că tinerii șomeri se 
împart într-un număr mare de categorii, 
ceea ce impune identificarea acestora în 
funcție de necesitățile și capacitățile lor, 
în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare 
a măsurilor adoptate; consideră că este 
necesar să se identifice principalele 
competențe care le permit acestor tineri 
un acces mai rapid, mai stabil și mai 
durabil pe piața forței de muncă; 
consideră că ar trebui să se acorde o 
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atenție deosebită tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional și care nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare;

Or. es

Amendamentul 106
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că sistemul dual de formare 
profesională utilizat în unele state 
membre și sistemul dual de educație s-au 
menținut în special în timpul crizei 
datorită caracterului lor practic și au 
condus la o rată mai scăzută a șomajului 
datorită unei mai bune capacități de 
inserție profesională și, prin urmare, 
solicită statelor membre să își reformeze 
sistemele de învățământ în mod 
corespunzător;

Or. de

Amendamentul 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că actuala criză 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 locuri de muncă existente; 
recunoaște faptul că politicile de 
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austeritate au avut un efect negativ 
dramatic asupra ocupării forței de muncă 
și au condus la creșterea șomajului, în 
special în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 108
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că sunt necesare atât 
o orientare adecvată către grupurile de 
populație și sectoarele economice 
dinamice, cât și o punere în aplicare 
eficientă a programelor, pe de o parte, în 
scopul de a evita risipa de resurse 
disponibile și, pe de altă parte, în scopul 
de a reduce mai degrabă decât a „recicla” 
șomajul în rândul tinerilor;

Or. el

Amendamentul 109
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită acestui aspect în statele 
membre care se pregătesc pentru 
perioada 2014-2020 și care utilizează 
fonduri structurale (inclusiv statele care 
urmează să primească sprijin din Fondul 
social european), precum și în 
planificarea programelor operaționale în 
curs de pregătire la nivel transnațional;
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Or. hu

Amendamentul 110
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că sistemul dual de 
educație vocațională și-a dovedit 
relevanța practică, în special pe perioada 
crizei, și a condus la reducerea șomajului 
în rândul tinerilor ca urmare a creșterii 
capacității de inserție profesională; din 
acest motiv, solicită statelor membre 
afectate să își regândească în consecință 
sistemele educaționale;

Or. en

Amendamentul 111
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că ar trebui să li 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);

Or. en

Amendamentul 112
Evelyn Regner
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază necesitatea unei politici 
active, cuprinzătoare și integrante privind 
piața muncii, care să includă măsuri 
speciale pentru tineri; solicită statelor 
membre să examineze exemplele celor 
mai bune-practici din alte state membre 
sub aspectul punerii în aplicare pe piața 
respectivă a muncii și să instituie măsuri 
adecvate de combatere a șomajului; 
subliniază că, în acest context, Comisia 
are sarcina de a sprijini în mod activ 
statele membre;

Or. de

Amendamentul 113
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. solicită statelor membre să elimine 
eventualele discrepanțe dintre 
competențele stagiarilor și cerințele pieței 
muncii prin posibilități de formare mai 
bune, bazate pe practică;

Or. de

Amendamentul 114
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită statele membre să elimine 
discrepanța dintre competențele 
absolvenților și cerințele pieței muncii, 
prin oferirea unor oportunități de formare 
mai bune și mai practice;

Or. en

Amendamentul 115
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază că succesul măsurilor de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor 
depinde în mare măsură de politicile 
naționale care asigură infrastructura și 
capacitatea necesară a agențiilor de 
recrutare pentru a pune la dispoziția 
tinerilor servicii adaptate și personalizate;
subliniază că succesul unor astfel de 
măsuri, cum ar fi o garanție pentru 
tineret, depinde foarte mult și de eforturile 
angajatorilor și de o cooperare strânsă cu 
partenerii sociali;

Or. de

Amendamentul 116
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită Comisiei să colecteze poveștile 
de succes privind formarea profesională a 
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tinerilor și să le compileze într-un manual 
pentru alte state membre;

Or. de

Amendamentul 117
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită Comisiei să compileze 
experiențele de succes din domeniul 
educației și să le pună la dispoziția 
celorlalte state membre sub forma unui 
manual;

Or. en

Amendamentul 118
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. solicită Comisiei să prezinte anual un 
raport privind reforma sistemelor de 
formare profesională din statele membre 
și să aducă astfel o contribuție structurală 
pe termen lung la îmbunătățirea 
capacității de inserție profesională a 
tinerilor;

Or. de

Amendamentul 119
Marietje Schaake
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. solicită Comisiei să prezinte un raport 
anual privind reforma sistemelor 
educaționale din statele membre și, astfel, 
să aibă o contribuție structurală pe 
termen lung la îmbunătățirea capacității 
de inserție profesională a tinerilor;

Or. en

Amendamentul 120
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor 
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate la nivel local, regional, 
național și european, inclusiv a 
instituțiilor de învățământ și formare 
profesională, a angajatorilor individuali, a 
oficiilor forței de muncă publice și a 
agențiilor de recrutare private, a 
partenerilor sociali și ai organizațiilor din 
sectorul terțiar, a autorităților de sănătate și 
de altă natură, implicare esențială pentru 
eficienta formulare, implementare, 
supraveghere și funcționare a seturilor de 
măsuri vizând sprijinirea angajării și a 
capacității de inserție profesională a 
tinerilor, de manieră integrată; subliniază 
necesitatea ca măsurile să fie flexibile, 
pentru a putea face față situației în continuă 
schimbare de pe piața muncii; solicită, în 
primul rând în domeniul formării 
profesionale și al sistemelor duale de 
formare profesională, cooptarea tuturor 
actorilor relevanți, în special a 
partenerilor sociali și a instituțiilor de 
învățământ; în acest context, subliniază 
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responsabilitatea pe care întreprinderile și 
instituțiile de învățământ o au în 
furnizarea de pregătire practică relevantă 
pentru elevi și studenți;

Or. de

Amendamentul 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și 
ai organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare 
de pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a sindicatelor, a
instituțiilor de învățământ și formare 
profesională, a organizațiilor studențești și 
de tineret, a oficiilor forței de muncă 
publice, a partenerilor sociali și a
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor într-o
manieră integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
satisface cât mai bine nevoile tinerilor;

Or. en

Amendamentul 122
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
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învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor 
de recrutare private, a partenerilor sociali și 
ai organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a agențiilor de 
recrutare, a partenerilor sociali și ai 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, de 
exemplu sub forma meselor rotunde, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii; subliniază importanța 
deosebită a unei orientări profesionale 
timpurii a tinerilor, cu mult înainte de 
încheierea primului ciclu de învățământ, 
motiv pentru care sunt absolut necesare 
măsuri de stimulare a competențelor 
părinților și școlilor de a-i sprijini pe tot 
parcursul procesului de alegere a carierei 
profesionale. Familiile de migranți sunt 
sensibile din punct de vedere cultural, 
astfel că sunt necesare eforturi deosebite 
de încurajare în limba maternă pentru a 
le facilita tinerilor accesul.

Or. de

Amendamentul 123
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și
ai organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate la nivel european, 
național, regional și local, inclusiv a 
instituțiilor de învățământ și formare 
profesională, a angajatorilor individuali, a 
oficiilor forței de muncă publice și a 
agențiilor de recrutare private, a factorilor 
sociali, inclusiv a organizațiilor pentru 
tineret, a organizațiilor din sectorul terțiar, 
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implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

a autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a măsurilor de sprijinire a 
angajării și a capacității de inserție 
profesională a tinerilor într-o manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile de promovare a unei angajări 
durabile și de calitate a forței de muncă 
tinere să fie flexibile, pentru a putea face 
față situației în continuă schimbare de pe 
piața muncii;

Or. es

Amendamentul 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a autorităților 
regionale și locale, a oficiilor forței de 
muncă publice și a agențiilor de recrutare 
private, a partenerilor sociali, a 
angajatorilor individuali, a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională și a
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor într-o
manieră integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 125
Raül Romeva i Rueda
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și 
ai organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. regretă lipsa de respect manifestată față 
de tineri în contextul în care politicile 
care îi afectează pe aceștia au fost sau 
sunt introduse fără implicarea lor; 
subliniază faptul că tinerii sunt factori 
relevanți, competenți și creativi în 
definirea politicilor privind tineretul și 
trebuie să fie implicați în politicile care îi 
afectează și să își exprime părerea;
subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a tinerilor și a 
organizațiilor reprezentative ale acestora,
a instituțiilor de învățământ și formare 
profesională, a angajatorilor individuali, a 
oficiilor forței de muncă, a partenerilor 
sociali și a organizațiilor din sectorul 
terțiar, a autorităților de sănătate și de altă 
natură, a autorităților locale și regionale, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare și monitorizare a seturilor de 
măsuri vizând sprijinirea angajării și a 
participării tinerilor într-o manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare a 
nevoilor tinerilor care doresc să participe 
la societate, la educație și la piața muncii;

Or. en

Amendamentul 126
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, 
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forței
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și a
organizațiilor din sectorul terțiar, inclusiv a 
organizațiilor de tineret, a autorităților de 
sănătate și de altă natură, implicare 
esențială pentru eficienta implementare și 
monitorizare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor într-o
manieră integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 127
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 

2. subliniază necesitatea cooperării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor 
publice de învățământ secundar și 
superior, a instituțiilor de învățământ și 
formare profesională, a angajatorilor 
individuali, a oficiilor forței de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
a partenerilor sociali și a organizațiilor 
societății civile, a autorităților de sănătate 
și de altă natură, implicare esențială pentru 
eficienta implementare a seturilor de 
măsuri vizând sprijinirea angajării și a 
capacității de inserție profesională a 
tinerilor într-o manieră integrată; 
subliniază necesitatea ca măsurile să fie 
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pe piața muncii; flexibile, pentru a putea face față situației 
în continuă schimbare de pe piața muncii;

Or. fr

Amendamentul 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
autorităților locale și regionale, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forței
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și a 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor într-o
manieră integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 129
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
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învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forței
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și a 
organizațiilor din sectorul terțiar, inclusiv a 
organizațiilor înființate și conduse de 
tineri, a autorităților de sănătate și de altă 
natură, implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor într-o
manieră integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

Or. hu

Amendamentul 130
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forței
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali, a 
organizațiilor de tineret și a organizațiilor 
din sectorul terțiar, a autorităților de 
sănătate și de altă natură, implicare 
esențială pentru eficienta implementare a 
seturilor de măsuri vizând sprijinirea 
angajării și a capacității de inserție 
profesională a tinerilor într-o manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 131
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor 
de recrutare private, a partenerilor sociali și 
ai organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a agențiilor de 
recrutare, a partenerilor sociali și ai 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, într-o 
manieră integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

Or. de

Amendamentul 132
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor 
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor, a oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
a partenerilor sociali și ai organizațiilor din 
sectorul terțiar, a autorităților de sănătate și 
de altă natură, implicare esențială pentru 
eficienta implementare a seturilor de 
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implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

măsuri vizând sprijinirea angajării și a 
capacității de inserție profesională a 
tinerilor, într-o manieră integrată; 
subliniază necesitatea ca măsurile să fie 
flexibile, pentru a putea face față situației 
în continuă schimbare de pe piața muncii;
subliniază rolul deosebit al partenerilor 
sociali în cadrul formării și perfecționării 
profesionale;

Or. de

Amendamentul 133
Monika Panayotova

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forțelor
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și ai 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor, de manieră 
integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii;

2. subliniază necesitatea implicării tuturor 
părților interesate, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, a 
angajatorilor individuali, a oficiilor forței
de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, a partenerilor sociali și a 
organizațiilor din sectorul terțiar, a 
autorităților de sănătate și de altă natură, 
implicare esențială pentru eficienta 
implementare a seturilor de măsuri vizând 
sprijinirea angajării și a capacității de 
inserție profesională a tinerilor într-o
manieră integrată; subliniază necesitatea ca 
măsurile să fie flexibile, pentru a putea 
face față situației în continuă schimbare de 
pe piața muncii; ia act de necesitatea unor 
relații contractuale flexibile și totodată 
fiabile, a unor politici eficiente și active 
privind piața muncii și a unor sisteme 
moderne de securitate socială;

Or. en
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Amendamentul 134
Monika Panayotova

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită statelor membre să ia măsuri 
pentru a acorda prioritate în programele 
lor educaționale domeniilor științei, 
tehnologiilor, ingineriei și matematicii, cu 
scopul de a face față evoluției viitoare a 
pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 135
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită statele membre să promoveze, în 
ceea ce privește oferta și punerea în 
practică a activităților pentru tineret, 
prioritizarea calității și a obținerii de 
rezultate ale activităților pentru tineret 
care contribuie la dezvoltarea, bunăstarea 
și incluziunea socială a tinerilor;

Or. en

Amendamentul 136
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. sprijină și încurajează participarea
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partenerilor sociali și sinergiile între 
aceștia în elaborarea și punerea în 
aplicare a planurilor naționale de acțiune 
pentru a combate șomajul prin politici 
active privind piața muncii;

Or. el

Amendamentul 137
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază rolul fundamental al 
negocierilor colective în promovarea și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
lucrătorilor tineri;

Or. es

Amendamentul 138
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște că investițiile în 
competențe corespunzătoare reprezintă un 
factor important pentru ca statele membre 
să inoveze și să redevină competitive;

Or. en

Amendamentul 139
Monika Panayotova
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. solicită statelor membre să recunoască 
provocările fără precedent ale mediului 
economic global care suferă modificări 
rapide, cu care se confruntă atât 
profesorii din mediul preuniversitar, cât și 
cei din mediul universitar; observă că un 
factor-cheie pentru educarea prosperă a 
tinerilor și pentru perspectivele de muncă 
ale acestora constă în dezvoltarea de noi 
capacități și seturi de competențe, de 
abordări inovatoare și de metode moderne 
de învățare și predare;

Or. en

Amendamentul 140
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. solicită statelor membre să încurajeze 
și să sprijine tinerii, în special femeile, 
prin educație și inițiative calitative ale 
societății civile și tineretului, să participe 
la viața democratică și să valorifice 
instrumentele noi și pe cele deja existente 
pentru a contribui la dezvoltarea 
politicilor, consolidându-și astfel 
dezvoltarea, bunăstarea și incluziunea 
socială;

Or. en

Amendamentul 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25%, situația este extrem de dificilă;
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar
multianual 2014-2020;

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 20 %, situația este extrem de dificilă;
recunoaște că Inițiativa de ocupare a forței 
de muncă în rândul tinerilor, ce dispune de 
un buget de 6 miliarde EUR pentru cadrul 
financiar multianual 2014-2020, constituie 
un prim pas important, dar insuficient în 
dezvoltarea unei strategii europene de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor;
insistă asupra necesității creșterii 
finanțării până la cel puțin 
21 de miliarde EUR, astfel cum 
recomandă OIM, precum și asupra 
asigurării flexibilității, prin mobilizarea 
mai multor resurse bugetare în primii ani 
ai cadrului financiar multianual; 
subliniază faptul că Inițiativa de ocupare 
a forței de muncă în rândul tinerilor nu 
trebuie să fie afectată de sau să împiedice 
dezvoltarea altor inițiative în favoarea 
asigurării unor locuri de muncă de 
calitate pentru tineri;

Or. es

Amendamentul 142
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Franziska Keller, Ramona 
Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă 
și că Inițiativa de ocupare a forței de 
muncă în rândul tinerilor propusă de UE 
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prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

va stimula ocuparea tinerilor în Europa; 
prin urmare, consideră că bugetul actual 
de 6 miliarde EUR, prevăzut pentru cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este 
insuficient și solicită Consiliului UE să 
majoreze semnificativ finanțarea acordată 
acestei inițiative, respectând și cifrele 
recomandate de OIM;

Or. en

Amendamentul 143
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, dar se teme că bugetul
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020 este inadecvat;

Or. fr

Amendamentul 144
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este 
cuprins între 25 % și peste 55 %, situația 
este extrem de dificilă; salută faptul că 
sprijinul acordat de UE la angajarea 
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prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

tinerilor va fi și mai intensificat prin 
Inițiativa de ocupare a forței de muncă în 
rândul tinerilor, ce dispune de un buget de 
6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

Or. fr

Amendamentul 145
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020; regretă faptul că 
regiunile cu o rată a șomajului în rândul 
tinerilor de peste 25 % se află în special în 
statele în care politicile de austeritate 
reduc în mod direct cheltuielile aferente 
ocupării tinerilor și subliniază faptul că 
astfel de politici nocive nu pot fi remediate 
cu ajutorul unei finanțări europene de 
numai 6 miliarde; mai mult, în aceste țări, 
reformele structurale ale pieței muncii au 
afectat condițiile ocupării profesionale a 
tinerilor, deteriorând calitatea și 
siguranța locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020; cu toate acestea, 
regretă ambițiile moderate ale inițiativei și 
faptul că finanțarea alocată este mult mai 
mică decât suma necesară pentru 
generarea unui impact real asupra 
șomajului în rândul tinerilor; face 
referire, în acest context, la studiul OIM 
„Criza locurilor de muncă din zona Euro: 
tendințe și răspunsuri din sfera 
politicilor”, care prevede necesitatea unei 
finanțări de 21 de miliarde EUR pentru a 
avea impact asupra nivelului șomajului în 
rândul tinerilor2;
__________________
2

http://www.ilo.org/global/research/publica
tions/WCMS_184965/lang--en/index.htm

Or. en

Amendamentul 147
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 



PE510.867v01-00 78/180 AM\937186RO.doc

RO

angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020; subliniază totodată 
că, potrivit OIM, pentru implementarea 
eficientă a garanției europene pentru 
tineret sunt necesare fonduri de 
21 miliarde EUR; recomandă ca alocarea 
specifică de fonduri pentru această 
inițiativă de ocupare a forței de muncă în 
rândul tinerilor și alocarea 
corespunzătoare de resurse FSE trebuie 
efectuate în tranșe egale până la 
30 iunie 2017;

Or. de

Amendamentul 148
Sylvana Rapti

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

3. recunoaște că, în anumite regiuni în care 
nivelul șomajului în rândul tinerilor este de 
peste 25 %, situația este extrem de dificilă; 
salută faptul că sprijinul acordat de UE la 
angajarea tinerilor va fi și mai intensificat 
prin Inițiativa de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor, ce dispune de un buget 
de 6 miliarde EUR pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020; subliniază, cu toate 
acestea, faptul că bugetul propus este 
insuficient pentru a aborda cu succes 
problema;

Or. en

Amendamentul 149
Evelyn Regner
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța acțiunilor 
imediate, în vederea combaterii șomajului 
și a șomajului pe termen lung în rândul 
tinerilor; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a oferi tinerilor locuri de 
muncă pe termen lung, durabile și de 
calitate; 

Or. de

Amendamentul 150
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că Inițiativa UE privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor trebuie să garanteze că locurile 
de muncă sunt menținute în 
întreprinderile beneficiare, că inițiativa în 
sine nu se transformă într-o nouă formă 
de muncă precară și că după finalizarea 
stagiilor se vor încheia contracte de 
muncă pe durată nedeterminată;

Or. pt

Amendamentul 151
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
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se asigure că legislațiile naționale în 
domeniul tineretului, în special legislațiile 
naționale bazate pe Directiva 2000/78/CE 
privind egalitatea de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă, nu sunt utilizate în 
scopul de a discrimina accesul angajaților 
tineri la prestațiile sociale; consideră că 
trebuie să se facă mult mai mult pentru a 
garanta faptul că atât angajații, cât și 
angajatorii își cunosc drepturile și 
obligațiile stabilite de aceste dispoziții;

Or. en

Amendamentul 152
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recomandă să se adopte inițiative și 
măsuri pentru a evalua regiunile în care 
rata șomajului în rândul tinerilor este 
scăzută și să se efectueze un studiu cu 
privire la acestea pentru a identifica 
bunele practici și pentru a determina 
aplicabilitatea lor în regiunile în care rata 
șomajului este ridicată;

Or. hu

Amendamentul 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să își actualizeze 
strategiile de dezvoltare regională, în care 
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să reflecte măsuri de stimulare a ocupării 
forței de muncă, inclusiv a ocupării forței 
de muncă în rândul tinerilor;

Or. bg

Amendamentul 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret, însă 
regretă faptul că garanția nu a fost 
declarată obligatorie la nivel european;
reamintește faptul că Parlamentul 
European s-a pronunțat deja în ceea ce 
privește garanția, susținând că tinerii sub 
30 de ani ar trebui să primească oferte de 
locuri de muncă de calitate sau să își 
continue educația sau formarea 
profesională în termen de 4 luni de la 
data la care au rămas șomeri sau și-au 
abandonat studiile; subliniază faptul că 
succesul acestei măsuri va depinde în mare 
măsură și de alți factori, de exemplu de 
infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forței de muncă publice, care ar trebui să 
se poată combina cu agențiile de recrutare 
private, de disponibilitatea locurilor de 
muncă pentru studenți, de oferta de 
formare profesională și de stagii de 
calitate, de transferabilitatea și de 
implementarea experiențelor de succes din 
alte state membre; subliniază faptul că 
garanția pentru tineret trebuie să fie
integrată în cadrul mai larg al politicilor 
vizând piața forței de muncă active, cu 
asigurarea unor standarde înalte de calitate;

Or. es
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Amendamentul 155
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare 
private, de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret și 
salută faptul că statele membre au făcut 
acest prim pas pentru înființarea unei 
garanții pentru tineret; recomandă 
extinderea eligibilității la tinerii între 15 și
30 de ani; subliniază faptul că succesul 
acestei măsuri va depinde în mare măsură 
și de o gamă variată de factori de natură 
politică, de exemplu de investițiile în 
educație, formare și crearea de locuri de 
muncă, de infrastructură și de capacitatea 
oficiilor forței de muncă, de 
disponibilitatea locurilor de muncă pentru 
studenți și a burselor, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând 
tineretul, cu asigurarea unor standarde 
înalte de calitate și a unor locuri de muncă 
decente;

Or. en

Amendamentul 156
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul 
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor din universități, de oferta de 
formare profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; recomandă 
extinderea eligibilității la regiuni la 
nivelul NUTS2, unde șomajul în rândul 
tinerilor este de peste 20 %, precum și 
posibilitatea de a pune la dispoziția 
statelor membre până la 10 % din 
fondurile prevăzute pentru tinerii care 
trăiesc în subregiuni cu o rată a 
șomajului în rândul tinerilor mai mare de 
22,5 %; recomandă ca garanția pentru 
tineret să aibă efect nu după patru luni, ci 
cât mai curând posibil; subliniază faptul
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forței de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor de muncă pentru studenți, de 
oferta de formare profesională și de stagii, 
de o mai mare permeabilitate între 
diferitele tipuri de programe de educație și 
de formare profesională, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

Or. de

Amendamentul 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul 
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forței de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor de muncă pentru studenți, de 
oferta de formare profesională și de stagii, 
de transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre, precum și de urmărirea 
corespunzătoare prin intermediul 
programelor naționale de reformă din 
fiecare stat membru, astfel încât garanția 
să poată fi monitorizată, evaluată și 
îmbunătățită în permanență; subliniază 
faptul că garanția pentru tineret trebuie să 
fie integrată în cadrul mai larg al politicilor 
vizând piața forței de muncă active, cu 
asigurarea unor standarde înalte de calitate, 
inclusiv a standardelor privind 
remunerarea, condițiile de muncă, 
sănătatea și siguranța la niveluri 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 158
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
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înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor din universități, de oferta de 
formare profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie integrată în cadrul 
mai larg al politicilor vizând piața forței de 
muncă active, cu asigurarea unor standarde 
înalte de calitate;

înființarea unei garanții pentru tineret; 
salută extinderea grupului-țintă la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forței de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor de muncă pentru studenți, de 
oferta de formare profesională și de stagii, 
de transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie integrată în cadrul 
mai larg al politicilor vizând piața forței de 
muncă active, cu asigurarea unor standarde 
înalte de calitate;

Or. de

Amendamentul 159
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani;
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forței de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor de muncă 
pentru studenți, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de flexibilitatea 
statelor membre, de transferabilitatea și de 
implementarea experiențelor de succes din 
alte state membre; subliniază faptul că 
garanția pentru tineret trebuie să fie
integrată în cadrul mai larg al politicilor 
vizând piața forței de muncă active, cu 
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forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

asigurarea unor standarde înalte de calitate;

Or. en

Amendamentul 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la tinerii 
cu vârsta de până la 30 de ani; subliniază 
faptul că succesul acestei măsuri va 
depinde în mare măsură și de alți factori, 
de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forței de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor de muncă
pentru tineri, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

Or. pt

Amendamentul 161
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 4



AM\937186RO.doc 87/180 PE510.867v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul 
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forțelor de muncă publice și a agențiilor 
de recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor din universități, de oferta de 
formare profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie integrată în cadrul 
mai larg al politicilor vizând piața forței de 
muncă active, cu asigurarea unor standarde 
înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea agențiilor 
de recrutare, de disponibilitatea locurilor 
de muncă pentru studenți, de oferta de 
formare profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie integrată în cadrul 
mai larg al politicilor vizând piața forței de 
muncă active, cu asigurarea unor standarde 
înalte de calitate;

Or. de

Amendamentul 162
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul 
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forței de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor de muncă pentru studenți și 
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profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

pentru absolvenți, de oferta de formare 
profesională eficientă și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

Or. pl

Amendamentul 163
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții de până la 30 de ani; subliniază 
faptul că succesul acestei măsuri va 
depinde în mare măsură și de alți factori, 
de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forței de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor de muncă 
pentru studenți, de oferta de formare 
profesională, inclusiv de stagii și ucenicii 
de calitate, de transferabilitatea și de 
implementarea experiențelor de succes din 
alte state membre; subliniază faptul că 
garanția pentru tineret trebuie să fie 
integrată în cadrul mai larg al politicilor 
vizând piața forței de muncă active, cu 
asigurarea unor standarde înalte de calitate;

Or. en
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Amendamentul 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 
eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul 
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forței de muncă publice și a agențiilor de 
recrutare private, de disponibilitatea 
locurilor de muncă pentru studenți, de 
oferta de formare profesională și de stagii, 
de transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, dar și monitorizată 
cu asigurarea unor standarde înalte de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 165
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 28 
februarie 2013 de a aproba recomandarea 
Consiliului privind înființarea unei garanții 
pentru tineret; recomandă extinderea 

4. salută decizia Consiliului EPSCO din 
28 februarie 2013 de a aproba 
recomandarea Consiliului privind 
înființarea unei garanții pentru tineret; 
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eligibilității la absolvenții sub 30 de ani; 
subliniază faptul că succesul acestei măsuri 
va depinde în mare măsură și de alți 
factori, de exemplu de infrastructură și de 
capacitatea oficiilor forțelor de muncă 
publice și a agențiilor de recrutare private, 
de disponibilitatea locurilor din 
universități, de oferta de formare 
profesională și de stagii, de 
transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate;

recomandă extinderea eligibilității la 
absolvenții sub 30 de ani; subliniază faptul 
că succesul acestei măsuri va depinde în 
mare măsură și de alți factori, de exemplu 
de infrastructură și de capacitatea oficiilor 
forței de muncă publice, de disponibilitatea 
locurilor de muncă pentru studenți, de 
oferta de formare profesională și de stagii, 
de transferabilitatea și de implementarea 
experiențelor de succes din alte state 
membre; subliniază faptul că garanția 
pentru tineret trebuie să fie integrată în 
cadrul mai larg al politicilor vizând piața 
forței de muncă active, cu asigurarea unor 
standarde înalte de calitate, doar dacă 
aceste politici nu sunt obligatorii;

Or. en

Amendamentul 166
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. încurajează statele membre să 
utilizeze metoda bonurilor pentru 
formare, dar observă necesitatea unei 
supravegheri constante și atente în 
punerea în aplicare a programelor 
respective și a unei evaluări permanente a 
acestor programe;

Or. el

Amendamentul 167
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută sugestia Comisiei de a asigura, 
printr-un comitet pentru ocuparea forței 
de muncă, o supraveghere multilaterală a 
punerii în aplicare a sistemelor de 
garanție pentru tineret și solicită să 
participe la activitatea acestui comitet;

Or. es

Amendamentul 168
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. informează statele membre că 
Parlamentul European intenționează să 
monitorizeze îndeaproape toate activitățile 
derulate de acestea pentru ca garanția 
pentru tineret să devină o realitate și 
invită organizațiile de tineret informeze 
periodic Parlamentul European cu privire 
la analiza pe care o efectuează asupra 
acțiunilor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 169
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. invită Comisia să includă în 
rapoartele naționale din cadrul 
semestrului european și în recomandările 
specifice fiecărei țări informații privind 
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evoluția garanției pentru tineret în fiecare 
stat membru; subliniază importanța 
abordării măsurilor care încurajează 
garanția pentru tineret, dar și a celor care 
îi subminează succesul;

Or. en

Amendamentul 170
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. solicită parlamentelor naționale să 
colaboreze cu organizațiile de tineret 
pentru a-și responsabiliza propriile 
guverne în direcția creării unei garanții 
pentru tineret și pentru a se asigura că se 
adoptă măsuri serioase pentru ca fiecare 
tânăr (șomer sau care a părăsit sistemul 
de educație formală) să primească, în 
termen de patru luni, o ofertă de calitate 
pentru angajare, continuarea studiilor, un 
stagiu sau o ucenicie;

Or. en

Amendamentul 171
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce 
doresc să participe la mecanismele 
garanției pentru tineret, în strânsă 

eliminat
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cooperare cu oficiile forțelor de muncă 
publice și agențiile de recrutare private, 
prin măsuri de relaxare fiscală, subvenții 
la costurile fixe asociate angajării, și 
oferind posibilitatea accesului la 
finanțare pentru formarea profesională la 
locul de muncă, ceea ce va permite 
întreprinderilor să ofere locuri de muncă 
și formare profesională de calitate și va 
reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

Or. en

Amendamentul 172
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce 
doresc să participe la mecanismele
garanției pentru tineret, în strânsă 
cooperare cu oficiile forțelor de muncă 
publice și agențiile de recrutare private, 
prin măsuri de relaxare fiscală, subvenții 
la costurile fixe asociate angajării, și 
oferind posibilitatea accesului la 
finanțare pentru formarea profesională la 
locul de muncă, ceea ce va permite 
întreprinderilor să ofere locuri de muncă 
și formare profesională de calitate și va 
reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

5. încurajează Consiliul, Comisia și statele 
membre să impulsioneze măsurile de 
sprijin adresate tuturor factorilor esențiali 
ai garanției pentru tineret, inclusiv, printre 
alții, lucrătorilor tineri, instituțiilor de 
învățământ și formare profesională, 
autorităților locale și regionale, factorilor 
de pe piața muncii precum întreprinderile, 
cooperativele și organizațiile din sectorul 
terțiar, oficiilor forței de muncă, serviciilor 
de asistență și organizațiilor sociale, și să 
vizeze întreaga gamă de măsuri 
referitoare la locurile de muncă, 
integrare, educare și formare; subliniază 
importanța accesului la fonduri special 
alocate; invită statele membre să propună 
stimulente care să îi motiveze pe 
angajatori să le ofere tinerilor locuri de 
muncă decente, de bună calitate, precum 
și opțiuni de formare;

Or. en
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Amendamentul 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forțelor de muncă publice și 
agențiile de recrutare private, prin măsuri 
de relaxare fiscală, subvenții la costurile 
fixe asociate angajării, și oferind 
posibilitatea accesului la finanțare pentru 
formarea profesională la locul de muncă, 
ceea ce va permite întreprinderilor să ofere 
locuri de muncă și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor, 
autorităților locale și regionale și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forței de muncă publice și agențiile 
de recrutare private, prin măsuri de 
relaxare fiscală, subvenții la costurile fixe 
asociate angajării, și oferind posibilitatea 
accesului la finanțare pentru formarea 
profesională la locul de muncă, ceea ce va 
permite întreprinderilor să ofere locuri de 
muncă și formare profesională de calitate și 
va reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

Or. en

Amendamentul 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forțelor de muncă publice și 
agențiile de recrutare private, prin măsuri 
de relaxare fiscală, subvenții la costurile 

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor, 
autorităților locale și regionale și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forței de muncă publice și agențiile 
de recrutare private, prin măsuri de 
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fixe asociate angajării, și oferind 
posibilitatea accesului la finanțare pentru 
formarea profesională la locul de muncă, 
ceea ce va permite întreprinderilor să ofere 
locuri de muncă și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

relaxare fiscală, subvenții la costurile fixe 
asociate angajării, și oferind posibilitatea 
accesului la finanțare pentru formarea 
profesională la locul de muncă, ceea ce va 
permite întreprinderilor să ofere locuri de 
muncă și formare profesională de calitate și 
va reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

Or. en

Amendamentul 175
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forțelor de muncă publice și 
agențiile de recrutare private, prin măsuri 
de relaxare fiscală, subvenții la costurile 
fixe asociate angajării, și oferind 
posibilitatea accesului la finanțare pentru 
formarea profesională la locul de muncă, 
ceea ce va permite întreprinderilor să ofere 
locuri de muncă și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

5. încurajează statele membre să dezvolte 
standarde de calitate clare și indicatori 
privind dezvoltarea sistemelor de aplicare 
a garanției pentru tineret și să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forței de muncă publice și agențiile 
de recrutare private, prin măsuri de 
relaxare fiscală, subvenții la costurile fixe 
asociate angajării, și oferind posibilitatea 
accesului la finanțare pentru formarea 
profesională la locul de muncă, ceea ce va 
permite întreprinderilor să ofere locuri de 
muncă durabile și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

Or. en
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Amendamentul 176
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forțelor de muncă publice și 
agențiile de recrutare private, prin măsuri 
de relaxare fiscală, subvenții la costurile 
fixe asociate angajării, și oferind 
posibilitatea accesului la finanțare pentru 
formarea profesională la locul de muncă, 
ceea ce va permite întreprinderilor să ofere 
locuri de muncă și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forței de muncă publice și agențiile 
de recrutare private, prin măsuri de 
relaxare fiscală, subvenții la costurile fixe 
asociate angajării, stimulente în cadrul 
achizițiilor publice, și oferind posibilitatea 
accesului la finanțare pentru formarea 
profesională la locul de muncă, ceea ce va 
permite întreprinderilor să ofere locuri de 
muncă și formare profesională de calitate și 
va reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;
subliniază responsabilitatea deosebită a 
întreprinderilor privind furnizarea unor 
astfel de oferte;

Or. de

Amendamentul 177
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forțelor de muncă publice și 

5. încurajează UE și statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forței de muncă publice și agențiile 
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agențiile de recrutare private, prin măsuri 
de relaxare fiscală, subvenții la costurile 
fixe asociate angajării, și oferind 
posibilitatea accesului la finanțare pentru 
formarea profesională la locul de muncă, 
ceea ce va permite întreprinderilor să ofere 
locuri de muncă și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

de recrutare private, prin măsuri de 
relaxare fiscală, subvenții la costurile fixe 
asociate angajării, și oferind posibilitatea 
accesului la finanțare pentru formarea 
profesională la locul de muncă, ceea ce va 
permite întreprinderilor să ofere locuri de 
muncă și formare profesională de calitate și 
va reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

Or. es

Amendamentul 178
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forțelor de muncă publice și 
agențiile de recrutare private, prin măsuri 
de relaxare fiscală, subvenții la costurile 
fixe asociate angajării, și oferind 
posibilitatea accesului la finanțare pentru 
formarea profesională la locul de muncă, 
ceea ce va permite întreprinderilor să ofere 
locuri de muncă și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor din sectorul public și 
privat, cooperativelor și organizațiilor 
societății civile ce doresc să participe la 
mecanismele garanției pentru tineret, în 
strânsă cooperare cu oficiile forței de 
muncă publice și agențiile de recrutare 
private, prin măsuri de relaxare fiscală, 
subvenții la costurile fixe asociate 
angajării, și oferind posibilitatea accesului 
la finanțare pentru formarea profesională la 
locul de muncă, ceea ce va permite 
întreprinderilor să ofere locuri de muncă și 
formare profesională de calitate și va 
reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

Or. fr

Amendamentul 179
Jutta Steinruck
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
oficiile forțelor de muncă publice și
agențiile de recrutare private, prin măsuri 
de relaxare fiscală, subvenții la costurile 
fixe asociate angajării, și oferind 
posibilitatea accesului la finanțare pentru 
formarea profesională la locul de muncă, 
ceea ce va permite întreprinderilor să ofere 
locuri de muncă și formare profesională de 
calitate și va reprezenta o investiție în 
potențialul tinerilor într-un mod eficient și 
bine țintit;

5. încurajează statele membre să 
impulsioneze măsurile de sprijin adresate 
întreprinderilor, cooperativelor și 
organizațiilor din sectorul terțiar ce doresc 
să participe la mecanismele garanției 
pentru tineret, în strânsă cooperare cu 
agențiile de recrutare, prin măsuri de 
relaxare fiscală, subvenții la costurile fixe 
asociate angajării, și oferind posibilitatea 
accesului la finanțare pentru formarea 
profesională la locul de muncă, ceea ce va 
permite întreprinderilor să ofere locuri de 
muncă și formare profesională de calitate și 
va reprezenta o investiție în potențialul 
tinerilor într-un mod eficient și bine țintit;

Or. de

Amendamentul 180
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte, în cooperare cu părțile interesate 
din domeniul tineretului și cu 
Parlamentul European, un plan de 
acțiune privind ocuparea tinerilor, în care 
să se identifice măsuri pe termen scurt, 
mediu și lung; regretă faptul că măsurile 
pe termen lung sunt prezentate drept 
soluții pe termen scurt în cazul dezbaterii 
actuale; subliniază faptul că, pe termen 
scurt, atenția ar trebui să se concentreze 
asupra soluționării imediate a problemei 
crizei, atât pentru persoanele aflate pe 
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piața muncii, cât și pentru cele din afara 
acesteia, în special asupra asigurării unui 
venit decent și asupra oportunităților de 
pe piața muncii; de asemenea, ar trebui să 
se întrerupă imediat acele măsurile din 
cadrul programelor de ajustare 
macroeconomică ce afectează în 
continuare ocuparea tinerilor; subliniază 
faptul că investițiile în educație și 
formare, în crearea de locuri de muncă, 
în scheme de stagii și stimulente acordate 
angajatorilor sunt, în principal, măsuri pe 
termen mediu, dar există și măsuri pe 
termen lung care trebuie convenite în 
mod ferm între toți factorii interesați și 
implementate timp de cel puțin cinci ani; 
subliniază faptul că, în special atunci 
când se înființează un sistem de educație 
duală, stagiile, formarea la locul de 
muncă și integrarea tinerilor pe piața 
muncii reprezintă măsuri pe termen lung 
care impun și un angajament pe termen 
mai lung;

Or. en

Amendamentul 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că un astfel de sprijin 
pentru întreprinderi, cooperative și 
organizații din sectorul terțiar ar trebui să 
aibă un caracter excepțional și temporar 
și că acestea ar trebui să își asume, în 
schimb, angajamente clare, în special 
angajamentul de a menține locurile de 
muncă, de a respecta standardele 
prevăzute de legislația națională și de 
contractele colective de muncă și de a-și 
îndeplini obligațiile fiscale și de securitate 
socială care le revin; consideră că un 
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astfel de sprijin ar trebui să fie public și 
adus la cunoștința lucrătorilor și a 
organizațiilor reprezentative ale acestora 
și că angajatorii ar trebui să aibă 
obligația de a afișa, în incinta 
întreprinderii, în locuri ușor accesibile 
lucrătorilor, informații cu privire la 
sprijinul primit, la scopul acestuia și la 
modul în care urmează să fie utilizat;

Or. pt

Amendamentul 182
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recomandă ca, în statele membre cu 
un sistem dual de formare profesională, 
să se pună la dispoziția tinerilor cu vârste 
de până la 18 ani – care nu își găsesc o 
ucenicie – o „ucenicie alternativă și astfel 
o garanție privind formarea profesională” 
sub forma unei formări profesionale la 
nivel sectorial. În statele în care nu există 
un sistem dual de formare profesională ar 
trebui luate măsuri pentru implementarea 
unui sistem adaptat în formă adecvată.

Or. de

Amendamentul 183
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) solicită statelor membre să țină cont de 
bunele-practici, în primul rând de cele din 
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state membre cu rate reduse ale 
șomajului, și să verifice compatibilitatea 
națională a unor concepte precum 
sistemul dual de formare profesională, 
școlile profesionale și implementarea –
parțial deja efectuată cu succes – a 

garanției pentru tineret;

Or. de

Amendamentul 184
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că soluționarea 
problemelor în materie de ocupare a forței 
de muncă necesită abordări diferite în 
funcție de grupele de vârstă, axându-se pe 
pătrunderea pe piața muncii în cazul 
categoriilor de vârstă mai mică și pe 
îmbunătățirea siguranței locurilor de 
muncă și a securității sociale pentru 
categoriile de vârstă mai mare;

Or. en

Amendamentul 185
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită Comisia și statele membre să 
promoveze o apropiere între mediul 
educațional și piața muncii, astfel încât să 
se poată concepe parcursuri de formare 
precum formarea duală, care să îmbine 
noțiunile teoretice cu experiența practică, 
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în scopul de a înzestra tinerii cu 
competențele generale și cunoștințele 
specifice necesare; invită Comisia și 
statele membre să investească și în 
sprijinirea unei campanii de sensibilizare 
privind formarea vocațională și studiile 
tehnice și antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră că stagiile ar trebui să fie 
supravegheate și monitorizate în vederea 
încheierii unor contracte mai avantajoase 
și pe perioadă nedeterminată în cazul în 
care locurile de muncă permanente ale 
entităților care beneficiază de sprijin 
urmează să fie ocupate;

Or. pt

Amendamentul 187
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. solicită statelor membre să își 
îmbunătățească politicile, astfel încât 
tinerii să fie independenți din punct de 
vedere economic; regretă lipsa unor 
locuințe accesibile pentru tineri, în special 
în țările din sud-estul Europei; invită 
statele membre să îmbunătățească 
semnificativ accesul la piața imobiliară, 
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având în vedere faptul că tinerii au 
venituri mai mici și se confruntă cu 
dificultăți în ceea ce privește accesul la 
credite; subliniază în special necesitatea 
soluționării acestei situații în statele din 
sudul și estul Europei, unde nivelul 
ridicat al șomajului în rândul tinerilor și 
veniturile reduse fac ca aceștia să 
locuiască mai mult timp împreună cu 
părinții;

Or. en

Amendamentul 188
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. solicită să se garanteze stagii mai 
bune și sigure; invită Comisia și 
Consiliul, ca urmare a angajamentului 
exprimat în Comunicarea 
(COM(2007)0498) „de a propune o 
inițiativă pentru carta europeană a 
calității stagiilor”, să elaboreze o Cartă 
europeană a calității stagiilor care să 
prevadă standarde minime pentru stagii 
cu scopul de a garanta valoarea 
educațională a acestora și pentru a evita 
exploatarea, având în vedere faptul că 
stagiile fac parte din educație și nu 
trebuie să înlocuiască locurile de muncă 
reale; aceste standarde minime ar trebui 
să includă o descriere a fișei postului sau 
a calificărilor care urmează să fie 
dobândite, durata maximă a stagiilor, o 
remunerație minimă în funcție de costul 
vieții în locul unde se desfășoară stagiul 
care să corespundă tradițiilor naționale, o
asigurare profesională, prestații de 
asigurări sociale conforme cu standardele 
locale și o legătură clară cu programul de 
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învățământ în cauză;

Or. en

Amendamentul 189
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5e. recunoaște importanța independenței 
financiare a tinerilor și solicită statelor 
membre să garanteze că fiecare tânăr are 
dreptul la un venit decent care să îi 
asigure posibilitatea de a-și crea o viață 
independentă din punct de vedere 
economic;

Or. en

Amendamentul 190
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5f. solicită ca, atât în sectorul public, cât 
și în cel privat, tinerii să fie protejați 
împotriva angajatorilor care, prin 
sistemele de dobândire de experiență în 
muncă, de ucenicii și de stagii, își acoperă 
nevoile esențiale și de bază la costuri mici 
sau fără niciun cost, exploatând dorința 
tinerilor de a învăța, fără a le oferi însă 
nicio perspectivă de a-i angaja 
permanent;

Or. en
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Amendamentul 191
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5g. îndeamnă statele membre să le acorde 
tinerilor angajați în sisteme de stagiu, de 
dobândire de experiență profesională sau 
de ucenicie toate drepturile legate de locul 
de muncă și asigurările sociale, 
subvenționând, dacă este necesar, o parte 
din contribuțiile lor; invită Comisia și 
statele membre să introducă sistemele de 
ucenicie, de stagiu și de dobândire de 
experiență profesională în sistemele lor de 
asigurări sociale;

Or. en

Amendamentul 192
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5h. invită instituțiile europene să ofere un 
exemplu pozitiv prin eliminarea de pe site-
urile lor a anunțurilor privind stagiile 
neremunerate și să plătească:
- o remunerație minimă stabilită pe baza 
costului vieții din locul în care se 
desfășoară stagiul;
- prestații de asigurări sociale tuturor 
stagiarilor;

Or. en
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Amendamentul 193
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5i. solicită statelor membre să elaboreze 
noi politici specifice și favorabile 
incluziunii cu privire la piața muncii, 
politici care să asigure includerea 
respectuoasă și angajarea semnificativă a 
tinerilor, de exemplu prin stabilirea unor 
rețele inspiraționale, a unor acorduri de 
stagii care să prevadă un ajutor financiar 
pentru ca stagiarul să aibă posibilitatea să 
se mute și să locuiască în apropierea 
locului în care se desfășoară stagiul, 
precum și a unor centre internaționale de 
ghidare în carieră și a unor centre de 
consiliere individuală pentru tineri în 
chestiuni cum ar fi organizarea colectivă 
și cunoașterea aspectelor juridice 
referitoare la stagiul lor;

Or. en

Amendamentul 194
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 

6. subliniază faptul că tinerii care nu sunt 
încadrați profesional și nici nu urmează 
vreun program educațional sau de 
formare profesională (NEET) sunt supuși 
unui risc superior de excluziune și că 
excluderea la o vârstă timpurie are efecte 
nocive pe termen lung asupra persoanei și 
societății; subliniază faptul că NEET 
reprezintă principalul grup-țintă al 
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armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea șanselor de 
angajare ale tinerilor, precum și 
eliminarea obstacolelor practice și logistice
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

garanției pentru tineret și al Inițiativei de 
ocupare a forței de muncă în rândul 
tinerilor, motiv pentru care invită statele 
membre să prezinte, în cadrul semestrului 
european, modul în care intenționează să 
înregistreze progrese către o mai bună 
integrare a NEET prin intermediul 
garanției pentru tineret și al altor 
instrumente; invită statele membre să 
elaboreze, în cooperare cu autoritățile 
locale și regionale, și alte strategii 
specifice cu spectru larg, vizând tinerii 
neîncadrați profesional și care nu urmează 
nici un program educațional sau de formare 
profesională, care să combine forme 
eficiente de intervenție vizând combaterea 
abandonului școlar și reintegrarea tinerilor 
care abandonează școala, strategii de 
asigurare a unei tranziții armonioase și 
sigure de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea opțiunilor
tinerilor, precum și facilitarea formării și 
învățării pe tot parcursul vieții, a unei 
scheme de asigurări sociale de bună 
calitate, a unor servicii de asistență 
corespunzătoare și eliminarea tuturor
obstacolelor întâmpinate de tineri cu nevoi 
speciale;

Or. en

Amendamentul 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 

6. invită statele membre să elaboreze, în 
cooperare cu autoritățile locale și 
regionale și cu actorii economici și 
sociali, și alte strategii specifice cu spectru 
larg, vizând tinerii neîncadrați profesional 
și care nu urmează nici un program 
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combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea șanselor de 
angajare ale tinerilor, precum și eliminarea 
obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

educațional sau de formare profesională, 
care să combine forme eficiente de 
intervenție vizând combaterea abandonului 
școlar și reintegrarea tinerilor care 
abandonează școala, strategii de asigurare a 
unei tranziții armonioase de la învățământ 
la încadrarea profesională și creșterea 
capacității de inserție profesională a 
tinerilor, precum și eliminarea obstacolelor 
practice și logistice;

Or. en

Amendamentul 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea șanselor de 
angajare ale tinerilor, precum și eliminarea 
obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

6. invită statele membre să elaboreze, în 
cooperare cu autoritățile locale și 
regionale și cu alți factori care ar putea fi 
interesați, și alte strategii specifice cu 
spectru larg, vizând tinerii neîncadrați 
profesional și care nu urmează nici un 
program educațional sau de formare 
profesională, care să combine forme 
eficiente de intervenție vizând combaterea 
abandonului școlar și reintegrarea tinerilor 
care abandonează școala, strategii de 
asigurare a unei tranziții armonioase de la 
învățământ la încadrarea profesională și 
creșterea capacității de inserție 
profesională a tinerilor, precum și 
eliminarea obstacolelor practice și 
logistice;

Or. en

Amendamentul 197
Ádám Kósa
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea șanselor de 
angajare ale tinerilor, precum și eliminarea 
obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea capacității de 
inserție profesională a tinerilor, precum și 
eliminarea obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale sau 
cu nevoi diferite din cauza handicapului 
de care suferă;

Or. hu

Amendamentul 198
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea șanselor de 
angajare ale tinerilor, precum și eliminarea 
obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de implicare vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea capacității de 
inserție profesională a tinerilor, precum și 
eliminarea obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;
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Or. hu

Amendamentul 199
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea șanselor de 
angajare ale tinerilor, precum și eliminarea 
obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 
urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea capacității de 
inserție profesională a tinerilor, precum și 
eliminarea obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale; 
evidențiază bunele experiențe ale țărilor 
cu sisteme EFP în îmbunătățirea 
tranziției de la educație la activitatea 
profesională; subliniază faptul că statele 
membre în care încă nu există sisteme 
EFP ar trebui să urmeze bunele practici;

Or. en

Amendamentul 200
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să elaboreze și alte 
strategii specifice cu spectru larg, vizând 
tinerii neîncadrați profesional și care nu 

6. invită statele membre să elaboreze, în 
colaborare mai ales cu instituțiile publice 
de învățământ secundar și superior, 
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urmează nici un program educațional sau 
de formare profesională, care să combine 
forme eficiente de intervenție vizând 
combaterea abandonului școlar și 
reintegrarea tinerilor care abandonează 
școala, strategii de asigurare a unei tranziții 
armonioase de la învățământ la încadrarea 
profesională și creșterea șanselor de 
angajare ale tinerilor, precum și eliminarea 
obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

instituțiile de învățământ și de formare 
profesională, angajatorii, oficiile forței de 
muncă, partenerii sociali și organizațiile 
societății civile, și alte strategii specifice cu 
spectru larg, vizând tinerii neîncadrați 
profesional și care nu urmează nici un 
program educațional sau de formare 
profesională, care să combine forme 
eficiente de intervenție vizând combaterea 
abandonului școlar și reintegrarea tinerilor 
care abandonează școala, strategii de 
asigurare a unei tranziții armonioase de la 
învățământ la încadrarea profesională și 
creșterea capacității de inserție 
profesională a tinerilor, precum și 
eliminarea obstacolelor practice și logistice 
întâmpinate de tineri cu nevoi speciale;

Or. fr

Amendamentul 201
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că tranziția de la 
învățământ la încadrarea profesională 
reprezintă un moment decisiv în viața 
tinerilor; solicită, prin urmare, statelor 
membre să consolideze măsurile de 
orientare și de consiliere, pentru a furniza 
din timp tinerilor suficiente informații 
necesare pentru deciziile lor privind 
viitoarea carieră pe piața muncii; 
subliniază că măsurile de orientare și 
consiliere trebuie aplicate începând din 
gimnaziu; prin urmare, invită statele 
membre să ia măsuri pentru a facilita 
tranziția de la educație la încadrarea în 
muncă; în afară de aceasta, îndeamnă 
statele membre să consolideze programele 
care le asigură elevilor și studenților 
formare profesională și experiență 
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practică și să le promoveze pe cele care le 
furnizează servicii de orientare și 
asistență profesională în alegerea unei 
cariere;

Or. de

Amendamentul 202
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită statele membre să intensifice 
eforturile de reducere a abandonului 
școlar timpuriu pentru a realiza obiectivul 
stabilit în Strategia Europa 2020 privind 
limitarea la maximum 10 % până în 
anul 2012 a procentului persoanelor care 
abandonează sistemul de învățământ; 
invită statele membre să utilizeze o gamă 
mai largă de măsuri de combatere a 
abandonului școlar timpuriu și a 
analfabetismului, cum ar fi reducerea 
numărului elevilor din fiecare clasă, 
oferirea de asistență elevilor care nu își 
permit să finalizeze educația obligatorie, 
concentrarea programelor școlare pe 
aspecte practice, introducerea mentorilor 
în toate școlile, adoptarea unor măsuri 
imediate în caz de abandon școlar; face 
referire la Finlanda, care a reușit să 
reducă numărul persoanelor care 
abandonează timpuriu sistemul de 
învățământ, analizând împreună cu 
acestea posibilitatea unei noi orientări; 
invită Comisia să coordoneze un proiect 
privind cele mai bune practici;

Or. en
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Amendamentul 203
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

a. subliniază că, prin joc, se poate asigura 
orientarea către un parcurs de învățământ 
de succes încă din timpul educației 
preșcolare și că, în acest sens, formarea 
pedagogică și specializarea personalului 
didactic sunt de maximă importanță;

Or. de

Amendamentul 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că toți șomerii care 
beneficiază de sprijin ar trebui să fie 
monitorizați, în scopul de a permite ca 
nevoile specifice ale lucrătorilor în 
materie de formare și competențe și, dacă 
este cazul, în materie de recalificare 
profesională să fie determinate în etapa 
de evaluare a ofertelor de muncă și în 
perioada care urmează după acceptarea 
unui loc de muncă, cu scopul de a verifica 
dacă se îndeplinesc condițiile stabilite și 
măsura în care lucrătorii s-au adaptat la 
circumstanțe;

Or. pt

Amendamentul 205
Konstantinos Poupakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă statele membre, având în 
vedere condițiile sociale excepționale 
create de criză, să elaboreze o strategie 
pentru a oferi stimulente, inclusiv 
stimulente financiare, grupurilor 
vulnerabile de elevi pentru ca aceștia să 
absolve ciclul de învățământ secundar;

Or. el

Amendamentul 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. încurajează statele membre să 
exploreze potențialul semnificativ al 
utilizării de fonduri publice pentru 
sprijinirea ocupării tinerilor, de exemplu 
prin introducerea de criterii privind 
angajarea tinerilor, precum cota de 
lucrători tineri sau oferirea de stagii; 
încurajează Comisia să publice orientări 
privind criteriile legate de angajarea 
tinerilor în domeniul achizițiilor publice și 
al ajutoarelor de stat;

Or. en

Amendamentul 207
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. încurajează statele membre să 
promoveze instituirea de burse și să 
elaboreze programe de creditare 
avantajoase pentru studenți, care să fie 
ușor accesibile pentru tinerii aflați în 
imposibilitatea de a-și continua studiile în 
învățământul superior din cauza 
dificultăților financiare și, în același timp, 
subliniază importanța unei rețele publice 
de cazare de calitate pentru studenți;

Or. el

Amendamentul 208
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. identifică tranziția de la educație la 
activitatea profesională drept un moment 
critic, cu riscuri ridicate pentru o 
persoană; invită Comisia și statele 
membre să îmbunătățească siguranța 
acestei tranziții, în special în ceea ce 
privește securitatea socială, să 
îmbunătățească serviciile de consiliere și 
asistență înainte, în timpul și după 
tranziție; subliniază faptul că astfel de 
măsuri s-au dovedit a avea un succes 
deosebit în facilitarea tranziției și în 
îmbunătățirea incluziunii pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 209
Raül Romeva i Rueda
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. solicită statelor membre să 
îmbunătățească furnizarea de servicii de 
informare și orientare la începutul 
ciclului educațional secundar, astfel încât 
tinerii să poată lua decizii mai informate 
în legătură cu educația lor viitoare sau cu 
tranziția de la școală la activitatea 
profesională;

Or. en

Amendamentul 210
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea în străinătate, va promova
participarea tinerilor în societate și va 
îmbunătăți perspectivele acestora pe piața 
muncii;

7. sprijină crearea următorului program al 
UE pentru educație și tineri, cu un capitol 
separat destinat tineretului, precum și, prin 
urmare, a unei alocări bugetare separate, 
inclusiv a unui sprijin mai accentuat 
pentru persoanele active în munca în 
folosul tinerilor, dar nu neapărat în mod 
oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea, munca sau voluntariatul în 
străinătate, promovează participarea 
tinerilor în societate și integrarea 
europeană și îmbunătățește perspectivele 
acestora pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 211
Hans-Peter Martin
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea în străinătate, va promova 
participarea tinerilor în societate și va 
îmbunătăți perspectivele acestora pe piața 
muncii;

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea și lucrul în străinătate, va 
promova participarea tinerilor în societate,
va îmbunătăți perspectivele acestora pe 
piața muncii și va consolida în ansamblu 
mobilitatea lucrătorilor europeni;

Or. de

Amendamentul 212
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea în străinătate, va promova 
participarea tinerilor în societate și va 
îmbunătăți perspectivele acestora pe piața 
muncii;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Amendamentul 213
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea în străinătate, va promova 
participarea tinerilor în societate și va 
îmbunătăți perspectivele acestora pe piața 
muncii;

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea în străinătate, va promova 
participarea activă a tinerilor în societate și 
va îmbunătăți perspectivele acestora pe 
piața muncii; consideră că soluțiile, 
experiențele și metodele de lucru întâlnite 
contribuie la promovarea ocupării forței 
de muncă într-un mod mai eficient și cu 
succes;

Or. hu

Amendamentul 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea în străinătate, va promova 
participarea tinerilor în societate și va 
îmbunătăți perspectivele acestora pe piața 

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de 
competențe diverse și numeroase, în 
special de competențe transversale, 
precum competențele lingvistice și în 
materie de TIC, inclusiv prin studierea în 
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muncii; străinătate, va promova participarea 
tinerilor în societate și va îmbunătăți 
perspectivele acestora pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 215
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea de
competențe diverse și numeroase, inclusiv 
prin studierea în străinătate, va promova 
participarea tinerilor în societate și va 
îmbunătăți perspectivele acestora pe piața 
muncii;

7. sprijină crearea programului „Erasmus 
pentru toți” și a unui capitol separat 
destinat tineretului, precum și a unei 
alocări bugetare separate, pe lângă un 
sprijin mai accentuat pentru persoanele 
active în munca în folosul tinerilor, dar nu 
în mod oficial; consideră că dobândirea 
mai multor competențe non formale și 
informale, inclusiv prin studierea în 
străinătate, va promova participarea 
tinerilor în societate și va îmbunătăți 
perspectivele acestora pe piața muncii;

Or. fr

Amendamentul 216
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază succesul major al 
sistemelor duale de formare profesională, 
în special în ceea ce privește reducerea 
șomajului în rândul tinerilor, și 
recomandă ca statele membre care nu 
beneficiază de un astfel de sistem să îl 
introducă drept măsură de combatere a 
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șomajului în rândul tinerilor; în acest 
sens, subliniază faptul că este esențială 
implicarea cuprinzătoare și timpurie a 
partenerilor sociali în astfel de sisteme;

Or. de

Amendamentul 217
Monika Panayotova

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută inițiativele Comisiei în vederea 
creării unei scheme a UE de garantare a 
împrumuturilor pentru masteranzii la zi 
care studiază într-o altă țară europeană, 
întrucât acest lucru va facilita și mai mult 
mobilitatea tineretului și va stimula 
competitivitatea între universitățile 
europene;

Or. en

Amendamentul 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia Europeană să includă
în toate programele sale măsuri specifice 
în sensul combaterii șomajului în rândul 
tinerilor, luând în considerare o viziune 
globală și integrată, potrivit inițiativei 
emblematice „Tineretul în mișcare” din 
cadrul Strategiei Europa 2020;

Or. en



AM\937186RO.doc 121/180 PE510.867v01-00

RO

Amendamentul 219
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că tinerii ar trebui să 
aibă dreptul la oportunități de ocupare 
profesională în propria lor comunitate și 
că trebuie depuse eforturi în vederea 
soluționării inegalităților geografice din 
Europa în ceea ce privește oportunitățile 
pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 220
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază rolul esențial pe care ar 
trebui să îl aibă Fondul social european 
în combaterea șomajului în rândul 
tinerilor și invită statele membre și 
autoritățile de management din toate 
programele operaționale să prevadă 
măsuri în vederea atingerii acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 221
Paul Murphy
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și 
de condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea 
birocrației și măsuri fiscale favorabile;

8. invită statele membre să sprijine tinerii 
care aleg să fie liber-profesioniști;

Or. en

Amendamentul 222
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile;

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile liber-profesioniste în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și îmbunătățirea accesului la finanțare;

Or. en

Amendamentul 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 

8. invită statele membre să sprijine tinerii 
antreprenori și activitățile liber-
profesioniste în rândul tinerilor prin 
simplificarea accesului la resursele 
financiare disponibile pentru începerea 
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și măsuri fiscale favorabile; propriei afaceri și prin crearea de facilități 
și condiții preferențiale, de exemplu prin 
reducerea birocrației și măsuri fiscale 
favorabile;

Or. en

Amendamentul 224
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile;

8. recunoaște dificultățile cu care se 
confruntă tinerii în obținerea accesului la 
finanțare pentru a-și crea și dezvolta 
propria afacere; invită statele membre să 
sprijine opțiunile profesionale ale 
tinerilor, inclusiv ale celor care optează 
pentru activitățile liber-profesioniste prin 
instituirea de stimulente și de condiții 
preferențiale pentru începerea propriei 
afaceri; subliniază faptul că mentoratul s-
a dovedit a fi un instrument de sprijin 
pentru tinerii antreprenori și lucrători;

Or. en

Amendamentul 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile;

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile liber-profesioniste în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației,
măsuri fiscale favorabile, prin crearea 
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unui mediu mai favorabil pentru 
investițiile private și prin abordarea 
caracterului punitiv disproporționat al 
legilor privind falimentul;

Or. en

Amendamentul 226
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile;

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile liber-profesioniste în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile sau prin 
încurajarea angajatorilor în sensul 
derulării de programe de tipul „primul loc 
de muncă neplătit” prin care tinerii să 
acumuleze experiență practică, lipsa 
acesteia fiind, în numeroase cazuri, 
motivul care îi împiedică pe tineri să fie 
încadrați profesional, întrucât lucrătorii 
tineri au, în esență, o mobilitate mult mai 
mare decât lucrătorii în vârstă sau 
lucrătorii cu familii;

Or. hu

Amendamentul 227
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile liber-profesioniste în rândul 
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tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile;

tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației, 
prin sporirea formării antreprenoriale, 
prin înființarea și dezvoltarea de 
incubatoare de afaceri și măsuri fiscale 
favorabile;

Or. fi

Amendamentul 228
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile;

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile liber-profesioniste în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile, precum și prin 
facilitarea accesului la credite financiare 
și la facilități eficiente de consiliere și 
mentorat;

Or. en

Amendamentul 229
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile de liber-profesionist în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 

8. invită statele membre să sprijine 
activitățile liber-profesioniste în rândul 
tinerilor prin instituirea de stimulente și de 
condiții preferențiale pentru începerea 
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propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile;

propriei afaceri, prin reducerea birocrației 
și măsuri fiscale favorabile; subliniază 
totodată că activitățile independente pot fi 
o soluție binevenită și chiar accesibilă 
tinerilor, însă că, în acest context, apar o 
multitudine de probleme în practică, care 
trebuie neapărat combătute, cum ar fi 
riscul crescut de insolvență în cazul 
înființării de către tineri a unor noi 
societăți, riscul crescut ca tinerii care 
desfășoară activități independente să fie 
afectați de sărăcie, în ciuda muncii 
prestate („working poor")5, practica –
răspândită în rândul multor 
întreprinderi – de substituire a locurilor 
de muncă obișnuite cu activități 
independente, transferând astfel costurile 
nesalariale asupra tinerilor, precum și 
problema crescândă a activităților 
independente false;

__________________
5 Studiul Eurofound (2010), Lucrătorii 
săraci în Europa. Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, 
Luxemburg

Or. de

Amendamentul 230
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara 
Matera, Licia Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită statele membre, în acord cu 
Comisia, să stabilească un sistem de 
stimulente fiscale pentru a promova 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor și pentru a sprijini întreprinderile 
înființate de tineri cu vârsta sub 35 de ani, 
în special IMM-uri, prin acordarea de 
stimulente pentru încadrarea în muncă pe 
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perioadă nedeterminată a tinerilor; în 
acest scop și astfel cum a sugerat Comisia 
în pachetul privind ocuparea forței de 
muncă, propune ca statele membre să 
aibă posibilitatea de a utiliza subvențiile 
pentru angajare și reducerea sarcinii 
fiscale asupra costului forței de muncă în 
special pentru a acoperi costurile 
contribuțiilor la sistemele de asigurări 
sociale și de sănătate suportate de 
angajatori;

Or. it

Amendamentul 231
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută, referitor la sprijinirea activităților 
liber-profesioniste în rândul tinerilor, 
succesorul propus al instrumentului de 
microfinanțare Progress prevăzut în 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială pentru perioada 2014-2020, 
pentru a răspunde mai bine cererii, inclusiv 
din rândul tinerilor;

9. salută, referitor la sprijinirea activităților 
liber-profesioniste în rândul tinerilor, 
succesorul propus al instrumentului de 
microfinanțare Progress prevăzut în 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială pentru perioada 2014-2020 
și angajamentul asumat de Banca 
Europeană pentru Investiții în sensul 
facilitării accesului tineretului la asistență 
financiară, pentru a răspunde mai bine 
cererii, inclusiv din rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 232
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută, referitor la sprijinirea 
activităților liber-profesioniste în rândul 
tinerilor, succesorul propus al 
instrumentului de microfinanțare Progress 
prevăzut în Programul pentru schimbări 
sociale și inovare socială pentru perioada 
2014-2020, pentru a răspunde mai bine 
cererii, inclusiv din rândul tinerilor;

9. ia act de succesorul propus al 
instrumentului de microfinanțare Progress 
prevăzut în Programul pentru schimbări 
sociale și inovare socială pentru 
perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 233
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută, referitor la sprijinirea activităților 
liber-profesioniste în rândul tinerilor, 
succesorul propus al instrumentului de 
microfinanțare Progress prevăzut în 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială pentru perioada 2014-2020, 
pentru a răspunde mai bine cererii, inclusiv 
din rândul tinerilor;

9. salută, referitor la sprijinirea activităților 
liber-profesioniste în rândul tinerilor, 
succesorul propus al instrumentului de 
microfinanțare Progress prevăzut în 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială pentru perioada 2014-2020, 
pentru a răspunde mai bine cererii, inclusiv 
din rândul tinerilor, sprijinind înființarea 
de întreprinderi mici cu sediul la 
domiciliu și a unor întreprinderi similare 
de către studenți la colegii și universități;

Or. hu

Amendamentul 234
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută, referitor la sprijinirea activităților 
liber-profesioniste în rândul tinerilor, 
succesorul propus al instrumentului de 
microfinanțare Progress prevăzut în 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială pentru perioada 2014-2020, 
pentru a răspunde mai bine cererii, inclusiv 
din rândul tinerilor;

9. salută, referitor la sprijinirea activităților 
liber-profesioniste în rândul tinerilor, 
succesorul propus al instrumentului de 
microfinanțare Progress prevăzut în 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială pentru perioada 2014-2020, 
pentru a răspunde mai bine cererii, inclusiv 
din rândul tinerilor; subliniază că cele trei 
subprograme ale programului pentru 
schimbări sociale, inovare, progres, 
Eures, microfinanțare și antreprenoriat 
social asigură măsuri de combatere a 
șomajului în rândul tinerilor;

Or. de

Amendamentul 235
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută investițiile pe termen mediu și 
scurt, precum Inițiativa de ocupare a 
forței de muncă în rândul tinerilor, însă 
avertizează cu privire la absența unor 
eforturi și reforme structurale pe termen 
lung, care să pregătească sistemele 
educaționale din unele state membre 
pentru provocările viitorului, în vederea 
garantării capacității de inserție 
profesională;

Or. en

Amendamentul 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că, în timp ce 
economia internetului creează 2,6 locuri 
de muncă pentru fiecare loc de muncă 
pierdut în afara mediului virtual, este 
important ca tinerii să își transforme într-
o adevărată profesie competențele în 
programare, proiectare sau marketing 
social online, cu ajutorul finanțării 
europene și naționale disponibile;

Or. en

Amendamentul 237
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută inițiativele privind mobilitatea 
tinerilor în interiorul UE precum
MobiPro;

Or. de

Amendamentul 238
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. salută investițiile pe termen scurt și 
mediu precum inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”, însă trage un 
semnal de alarmă în ceea ce privește 
absența eforturilor structurale pe termen 
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lung și a unei reforme care să ofere 
sistemelor de formare profesională din 
unele state membre capacitatea de a face 
față provocărilor viitoare, pentru 
asigurarea capacității de inserție 
profesională;

Or. de

Amendamentul 239
Monika Panayotova

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită Comisiei să coopereze cu 
statele membre cu scopul de a crea și a 
pune în aplicare o abordare cuprinzătoare 
și ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;
consideră că aplicarea unei abordări 
integrate a diferitelor programe și surse 
de finanțare națională și din partea UE, 
cu scopul realizării de sinergii, contribuie 
la punerea în aplicare cu succes a 
măsurilor de ocupare a tinerilor; în 
perspectiva viitoarei perioade de 
programare 2014-2020, sugerează 
Comisiei să efectueze o analiză 
cuprinzătoare a programelor UE și a 
surselor financiare investite în educație, 
în formare și în combaterea șomajului în 
rândul tinerilor pe parcursul perioadei de 
programare 2007-2013;

Or. en

Amendamentul 240
Hans-Peter Martin
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii, lucrătorii 
independenți și mobilitatea forței de 
muncă, destinate tinerilor la toate 
nivelurile, într-un mod integrat;

Or. de

Amendamentul 241
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională și lucrătorii, 
destinate tinerilor la toate nivelurile, într-
un mod integrat;

Or. en

Amendamentul 242
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat, 
atât la nivel european, cât și la nivel 
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național;

Or. es

Amendamentul 243
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. îndeamnă statele membre să se 
implice în consultări ample cu 
universitățile și alte instituții de 
învățământ în vederea adaptării ofertei lor 
de formare pentru a răspunde în mod 
optim la nevoile de pe piața muncii;
solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

Or. pl

Amendamentul 244
Jean-Luc Bennahmias

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
antreprenoriatul, destinate tinerilor la 
toate nivelurile, într-un mod integrat;

Or. fr
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Amendamentul 245
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți de calitate, 
destinate tinerilor la toate nivelurile, într-
un mod integrat;

Or. de

Amendamentul 246
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat, caz 
în care formarea profesională care 
asigură capacitatea de inserție 
profesională ar trebui să fie prioritară, 
fără a reduce însă oferta educațională în 
ansamblu;

Or. de

Amendamentul 247
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat, 
vizând în special îmbunătățirea 
competențelor într-o limbă străină și 
dobândirea de valori sociale comune 
precum toleranța și cooperarea, care au 
deja prioritate în învățământul primar 
obligatoriu;

Or. hu

Amendamentul 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat;

10. solicită o abordare cuprinzătoare și 
ambițioasă de politici privind educația, 
formarea profesională, lucrătorii și 
lucrătorii independenți, destinate tinerilor 
la toate nivelurile, într-un mod integrat; 
evidențiază faptul că șomajul în rândul 
tinerilor este asociat stagnării generale a 
economiei UE; subliniază, așadar, 
necesitatea urgentă a prioritizării unei 
creșteri economice favorabile creării de 
locuri de muncă, care va constitui un 
avantaj și pentru tineri, precum și a 
eliminării barierelor structurale cu care 
se confruntă tinerii ce doresc să pătrundă 
pe piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia Europeană să 
prezinte o propunere privind crearea unui 
Corp al Tineretului European, astfel încât 
tinerii sub 30 de ani din întreaga Europă 
să aibă șansa de a face voluntariat în alt 
stat membru decât cel din care provin, 
pentru maximum trei luni; observă că 
scopul unui Corp al Tineretului European 
este acela de a le oferi tinerilor șansa de 
a-și folosi și îmbunătăți competențele 
educaționale și sociale, de a dezvolta 
cunoștințele tinerilor referitor la alte state 
membre și de a promova prietenia și 
integrarea la nivelul UE; subliniază 
faptul că activitatea membrilor Corpului 
Tineretului European trebuie să fie 
voluntară și neremunerată și nu poate 
substitui un loc de muncă în țara gazdă; 
consideră că un Corp al Tineretului 
European ar trebui să fie conceput ca un 
parteneriat public-privat, în vederea 
înființării unui program în cadrul căruia 
tinerii să poată beneficia de o bursă 
individuală ce acoperă cheltuielile de 
transport și de trai pentru o perioadă de 
maximum trei luni;

Or. en

Amendamentul 250
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că instituțiile de 
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învățământ și/sau de formare trebuie să 
organizeze stagii extrașcolare pentru ca 
studenții să acumuleze experiență în 
domeniul ales, ca mijloc de consolidare a 
cunoștințelor dobândite și de stabilire a 
unor legături cu locul de muncă;

Or. pt

Amendamentul 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. consideră că statele membre ar trebui 
să reglementeze stagiile în mod 
corespunzător, prin includerea acestora în 
domeniul formării studenților și este de 
părere că stagiile neremunerate ar trebui 
să fie interzise;

Or. pt

Amendamentul 252
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de 
muncă; subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. susține Carta europeană a calității 
stagiilor și uceniciilor1 și invită Comisia și 
Consiliul să sprijine în mod formal Carta 
calității; invită Consiliul și statele membre
să prezinte, ca prim pas, o recomandare a 
Consiliului privind Carta europeană a 
calității stagiilor și uceniciilor; subliniază 
faptul că stagiile fac parte din educație, 
nu trebuie să înlocuiască locurile de 
muncă efective și trebuie să îndeplinească 
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o serie de standarde minime; aceste 
standarde trebuie să includă cel puțin o 
descriere a fișei postului sau a 
calificărilor care urmează să fie 
dobândite, durata maximă a stagiilor, o 
remunerație minimă în funcție de costul 
vieții în locul unde se desfășoară stagiul 
care să corespundă tradițiilor naționale, o 
asigurare profesională, prestații de 
asigurări sociale conforme cu standardele 
locale și o legătură clară cu programul de 
învățământ în cauză; subliniază faptul că 
este necesară promovarea activă și 
popularizarea acestor standarde în rândul 
întreprinzătorilor; invită statele membre să 
completeze această măsură cu cadre de 
înaltă calitate pentru stagii și ucenicii, cu 
sprijin financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii, ucenicii și locuri 
de muncă;
__________________
1 http://qualityinternships.eu/

Or. en

Amendamentul 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, asigurându-
se că stagiile sunt personalizate în funcție 
de nevoile tinerilor și că acestea comportă 
salarii decente, drepturi de muncă și 
condiții de lucru care nu subminează 
salariile și condițiile forței de muncă 
existente, cu sprijin financiar adecvat și 
monitorizare obligatorie, precum și un 
standard comun de calitate pentru stagii și 
locuri de muncă; subliniază faptul că este 
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necesară promovarea activă și 
popularizarea acestor programe;

Or. en

Amendamentul 254
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure 
programe-cadru europene de înaltă 
calitate pentru stagii, cu sprijin financiar 
adecvat și monitorizare obligatorie, precum 
și un standard comun de calitate 
obligatoriu pentru stagii și locuri de 
muncă; subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

Or. de

Amendamentul 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă, 
inclusiv criterii privind remunerarea, 
condițiile de muncă, sănătatea și 
siguranța la niveluri corespunzătoare, 
indiferent de durata stagiului sau a 
angajării; subliniază faptul că este 
necesară promovarea activă și 
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popularizarea acestor programe în rândul 
întreprinzătorilor;

Or. en

Amendamentul 256
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă, 
în vederea combaterii prin norme clare a 
abuzului asupra stagiarilor sub forma 
substituirii ieftine a locurilor de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

Or. de

Amendamentul 257
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă, 
fiind necesar să se impună ca toate 
stagiile de practică cu o durată mai mare 
de o lună să fie remunerate corespunzător 
muncii prestate; subliniază faptul că este 
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necesară promovarea activă și 
popularizarea acestor programe în rândul 
întreprinzătorilor;

Or. de

Amendamentul 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, inclusiv 
măsuri de mobilitate către alte state 
membre ale Uniunii Europene și în 
întreaga lume, cu sprijin financiar adecvat 
și monitorizare obligatorie, precum și un 
standard comun de calitate pentru stagii și 
locuri de muncă; subliniază faptul că este 
necesară promovarea activă și 
popularizarea acestor programe în rândul 
întreprinzătorilor;

Or. en

Amendamentul 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare și control 
obligatorii pentru a preveni utilizarea 
stagiarilor în locul angajaților cu normă 
întreagă, precum și un standard comun de 
calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
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programe în rândul întreprinzătorilor; subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

Or. en

Amendamentul 260
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu 
precizarea clară a drepturilor și a 
responsabilităților stagiarilor, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor; de 
asemenea, invită statele membre să se 
asigure că stagiile sunt remunerate în 
mod corespunzător, în conformitate cu 
acordurile colective și cu legislația privind 
salariul minim;

Or. en

Amendamentul 261
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
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financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor; 
încurajează cooperarea între instituțiile 
de învățământ și de formare profesională 
din statele membre și între întreprinderile 
publice și private și organizațiile 
neguvernamentale, parteneriatele mai 
solide între acestea, legăturile și 
schimburile permanente de informații cu 
privire la stagiile oferite și cu privire la 
oportunitățile de angajare cu normă 
întreagă sau cu fracțiune de normă; prin 
urmare, invită statele membre să 
informeze lucrătorii tineri prin toate 
mijloacele posibile cu privire la 
oportunitățile de stagii și de angajare din 
regiunea lor;

Or. hu

Amendamentul 262
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;

11. invită statele membre să asigure cadre 
de înaltă calitate pentru stagii, cu sprijin 
financiar adecvat și monitorizare 
obligatorie, precum și un standard comun 
de calitate pentru stagii și locuri de muncă; 
subliniază faptul că este necesară 
promovarea activă și popularizarea acestor 
programe în rândul întreprinzătorilor;
subliniază că tinerii nu trebuie exploatați 
în cadrul stagiilor neremunerate și că 
astfel de locuri de muncă ar trebui să fie 
incluse într-un program de formare 
profesională cu durată limitată, care să 
includă consiliere, supraveghere și 
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obiective de educație;

Or. de

Amendamentul 263
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită statelor membre să aibă în 
vedere în special rata ridicată a șomajului 
în rândul tinerilor migranți și să 
prioritizeze obiectivul integrării pe piața 
muncii și al „includerii aspectelor legate 
de integrare”, întrucât munca este cheia 
către o integrare de succes;

Or. de

Amendamentul 264
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Paragraph 11 a (new)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. regretă faptul că tinerii intră târziu 
pe piața muncii și că astfel contribuția 
finală pentru pensia completă este 
afectată; prin urmare, consideră că este 
necesar ca durata stagiilor de formare să 
fie integrată în calculul pensiei finale;

Or. en

Amendamentul 265
Konstantinos Poupakis



AM\937186RO.doc 145/180 PE510.867v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază rolul crucial al stagiilor și 
al uceniciilor în acumularea unei 
experiențe profesionale de bază care 
constituie una din principalele căi prin 
care o persoană are acces la piața muncii 
și prin care înregistrează progrese pe 
această piață;

Or. el

Amendamentul 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită statelor membre să își 
dezvolte sistemele de educație și formare 
profesională (EFP) în conformitate cu 
necesitățile și cerințele pieței muncii și să 
promoveze un dialog permanent între 
furnizorii de EFP și angajatori, astfel 
încât absolvenții să posede competențe și 
capacități în acord cu așteptările 
angajatorilor;

Or. en

Amendamentul 267
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. îndeamnă statele membre să acorde o 
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atenție deosebită ratelor mai ridicate de 
șomaj în rândul tinerilor imigranți și să 
acorde prioritate problemei integrării pe 
piața muncii și fluidizării acesteia, 
întrucât munca este un element esențial 
pentru succesul integrării;

Or. en

Amendamentul 268
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia Europeană să 
conceapă până la sfârșitul anului 2013 o 
propunere clară privind un cadru de 
calitate pentru stagii, cu criterii de calitate 
precise, astfel cum sunt indicate în 
propunerea CE intitulată „Către un cadru 
de calitate pentru stagii - A doua fază a 
consultării partenerilor sociali la nivel 
european” (COM(2012)0728);

Or. en

Amendamentul 269
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. sprijină consolidarea și extinderea 
stagiilor și a uceniciilor în sistemul 
educațional (învățământul tehnic 
secundar, formarea profesională inițială 
și învățământul superior), însă sub 
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rezerva unor norme și condiții pentru a se 
asigura că acestea nu se „substituie” 
locurilor de muncă existente sau 
viitoarelor cerințe de încadrare în muncă;

Or. el

Amendamentul 270
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actori relevanți la nivel european și
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală;

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european, național, regional și local 
pentru schimbarea percepțiilor în materie 
de educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actorii relevanți la nivel european, 
național, regional și local; subliniază 
faptul că ar trebui instituite stimulente care 
să faciliteze finanțarea activităților 
transfrontaliere de formare profesională, 
permițându-le întreprinderilor și 
organizațiilor sociale partenere să se 
implice în instituirea de sisteme de 
educație duală;

Or. de

Amendamentul 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actori relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală;

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european, național, regional și local
pentru schimbarea percepțiilor în materie 
de educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actorii relevanți la nivel european,
național, regional și local; subliniază 
faptul că ar trebui instituite stimulente care 
să faciliteze finanțarea activităților 
transfrontaliere de formare profesională, 
permițându-le întreprinderilor și 
organizațiilor sociale partenere să se 
implice în instituirea de sisteme de 
educație duală;

Or. en

Amendamentul 272
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că Alianța pentru stagii ar 
trebui să sprijine campaniile la nivel 
european și național pentru schimbarea 
percepțiilor în materie de educație 
vocațională și ar trebui să organizeze un 
forum periodic pentru discuții cu privire la 
monitorizarea strategiei europene în 
materie de stagii cu toți actori relevanți la 
nivel european și național; subliniază 
faptul că ar trebui instituite stimulente 
care să faciliteze finanțarea activităților
transfrontaliere de formare profesională, 
permițându-le întreprinderilor și
organizațiilor sociale partenere să se 
implice în instituirea de sisteme de 

12. invită partenerii sociali europeni să 
continue negocierile orientate către 
rezultate cu privire la Alianța pentru 
stagii; subliniază faptul că această alianță
ar trebui să sprijine campaniile la nivel 
european și național pentru schimbarea 
percepțiilor în materie de educație 
vocațională și ar trebui să organizeze un 
forum periodic pentru discuții cu privire la 
monitorizarea strategiei europene în 
materie de stagii cu toți actorii relevanți; 
subliniază faptul că ar trebui îmbunătățit 
accesul la finanțare pentru activitățile
transfrontaliere de formare profesională și
invită partenerii sociali să se implice în 
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educație duală; continuare în mod activ în instituirea de 
sisteme de educație duală;

Or. en

Amendamentul 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actori relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală;

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională, asigurând astfel că 
studenții care urmează acest tip de 
formare vor beneficia de acces la 
învățământul superior la fel ca ceilalți 
studenți și ar trebui să organizeze un forum 
periodic pentru discuții cu privire la 
monitorizarea strategiei europene în 
materie de stagii cu toți actorii relevanți la 
nivel european și național; subliniază faptul 
că ar trebui instituite stimulente care să 
faciliteze finanțarea activităților 
transfrontaliere de formare profesională, 
permițându-le întreprinderilor și 
organizațiilor sociale partenere să se 
implice în instituirea de sisteme de 
educație duală;

Or. pt

Amendamentul 274
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actori relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală;

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actorii relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
activitățile transfrontaliere de formare 
profesională, permițându-le întreprinderilor 
și organizațiilor sociale partenere să se 
implice în instituirea de sisteme de 
educație duală;

Or. en

Amendamentul 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actori relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală;

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actorii relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală; invită Comisia 
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să prezinte o propunere legislativă privind 
Alianța pentru stagii și un cadru de 
calitate pentru stagii, inclusiv o definiție a 
stagiilor de înaltă calitate, cu criterii 
privind remunerarea, condițiile de muncă, 
sănătatea și siguranța la niveluri 
corespunzătoare, indiferent de durata 
stagiului;

Or. en

Amendamentul 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național pentru 
schimbarea percepțiilor în materie de 
educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actori relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală;

12. subliniază faptul că Alianța pentru 
stagii ar trebui să sprijine campaniile la 
nivel european și național, regional și local
pentru schimbarea percepțiilor în materie 
de educație vocațională și ar trebui să 
organizeze un forum periodic pentru 
discuții cu privire la monitorizarea 
strategiei europene în materie de stagii cu 
toți actorii relevanți la nivel european și 
național; subliniază faptul că ar trebui 
instituite stimulente care să faciliteze 
finanțarea activităților transfrontaliere de 
formare profesională, permițându-le 
întreprinderilor și organizațiilor sociale 
partenere să se implice în instituirea de 
sisteme de educație duală;

Or. en

Amendamentul 277
Roberta Angelilli, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara Matera, Licia 
Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria, Paolo Bartolozzi

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre, în acord cu 
Comisia, să stabilească măsuri și facilități 
pentru contractele de ucenicie și să 
acorde stimulente pentru întreprinderile 
nou-înființate de tineri cu vârsta sub 35 
de ani; în special, consideră că statele 
membre ar trebui să furnizeze 
întreprinderilor nou-înființate servicii de 
sprijin mai bune și mai numeroase, să 
organizeze campanii de sensibilizare 
privind oportunitățile și perspectivele 
generate de activitățile independente, să 
creeze o cooperare mai strânsă între 
serviciile de ocupare a forței muncă și să 
ofere sprijin întreprinderilor, inclusiv prin 
(micro)finanțare;

Or. it

Amendamentul 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că stagiile nu ar 
trebui să fie folosite sub nicio formă 
pentru înlocuirea angajaților cu contract 
de muncă sau pentru subminarea 
remunerației și a condițiilor de muncă ale 
acestora; subliniază, prin urmare, faptul 
că toți stagiarii, ucenicii sau persoanele 
care urmează o formare profesională ar 
trebui să beneficieze de remunerație, de 
condiții de muncă decente și de drepturi 
sindicale complete;

Or. en
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Amendamentul 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să elimine 
obstacolele aflate în calea uceniciilor și a 
stagiilor transfrontaliere, pentru o mai 
bună coordonare a cererii și ofertei de 
oportunități de formare la locul de 
muncă, îmbunătățind astfel mobilitatea și 
oportunitățile de angajare;

Or. en

Amendamentul 280
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea extinderii 
cadrului de parteneriat social și 
responsabilitate socială a companiilor și a 
firmelor, pentru ca acestea să pună mai 
bine în aplicare Carta europeană a 
calității stagiilor și uceniciilor și garanția 
pentru tineret;

Or. en

Amendamentul 281
Paul Murphy

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

13. încurajează statele membre să
accelereze procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii; subliniază, totuși, 
faptul că nicio armonizare nu ar trebui să 
submineze drepturile sociale și condițiile 
de muncă ale lucrătorilor, ci, dimpotrivă, 
ar trebui să crească nivelul de protecție și 
drepturi sociale la nivelul cel mai ridicat 
din UE; statele membre ar trebui să 
investească substanțial în învățarea de 
limbi străine;

Or. en

Amendamentul 282
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

13. încurajează UE și statele membre să
îmbunătățească recunoașterea reciprocă a 
calificărilor și competențelor și să 
intensifice coordonarea între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în învățarea de 
limbi străine;

Or. es

Amendamentul 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

13. încurajează statele membre să sprijine 
oportunitățile de angajare pentru tineri, 
inițial pe teritoriul lor, și să completeze 
aceste măsuri facilitând mobilitatea în 
rândul tinerilor lucrători către alte state din 
UE și din lume prin măsuri care să 
contribuie la dezvoltarea formării și a 
experiențelor acestora și accelerând 
procesul de recunoaștere reciprocă a 
calificărilor și competențelor și o mai bună 
coordonare între sistemele naționale de 
securitate socială, mai ales sistemele de 
pensii, dar și prin investiții continue și 
substanțiale în învățarea de limbi străine;

Or. en

Amendamentul 284
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în educația 
preșcolară și în învățarea de limbi străine;

Or. de

Amendamentul 285
Inês Cristina Zuber



PE510.867v01-00 156/180 AM\937186RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea regională și transfrontalieră în 
rândul tinerilor lucrători accelerând 
procesul de recunoaștere reciprocă a 
calificărilor și competențelor și o mai bună 
coordonare între sistemele naționale de 
securitate socială, mai ales sistemele de 
pensii, dar și prin investiții continue și 
substanțiale în învățarea de limbi străine;

Or. en

Amendamentul 287
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu



AM\937186RO.doc 157/180 PE510.867v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

13. încurajează statele membre să asigure
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor și 
o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
portabilitatea drepturilor de pensii și a 
ajutoarelor de șomaj, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în învățarea de 
limbi străine;

Or. en

Amendamentul 288
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează statele membre să sprijine 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători 
accelerând procesul de recunoaștere 
reciprocă a calificărilor și competențelor 
și o mai bună coordonare între sistemele 
naționale de securitate socială, mai ales 
sistemele de pensii, dar și prin investiții 
continue și substanțiale în formări 
lingvistice;

13. încurajează statele membre să sprijine 
oportunitățile de angajare pentru tineri, 
inițial pe teritoriul lor, și să creeze opțiuni 
de mobilitate pentru tinerii lucrători; 
salută ideea mobilității opționale, dar 
evidențiază posibilele consecințe negative 
provocate de emigrarea din regiuni aflate 
în criză, precum irosirea, exodul și 
pierderile de „inteligență”; subliniază 
faptul că drepturile existente în temeiul 
coordonării securității sociale și al 
recunoașterii calificărilor nu sunt 
cunoscute suficient și invită Comisia să 
îmbunătățească în continuare rețeaua de 
consultanță EURES și proiectele EURES;

Or. en
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Amendamentul 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia Europeană și statele 
membre să garanteze politici cu măsuri de 
facilitare a returnării tinerilor în țările de 
origine, pentru a preveni „exodul de 
inteligență” și pierderea de capital uman;

Or. en

Amendamentul 290
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia Europeană și statele 
membre să dezvolte politici și măsuri de 
facilitare a returnării tinerilor în țările de 
origine, pentru a preveni „exodul de 
inteligență” și pierderea de capital uman;

Or. en

Amendamentul 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a potrivi în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 

14. regretă faptul că EURES nu constituie 
un instrument eficace de căutare a 
locurilor de muncă și de încurajare a 
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muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forțelor de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să-și concentreze 
activitățile și abordările în direcția tinerilor; 
subliniază necesitatea popularizării 
EURES pentru îmbunătățirea vizibilității 
și a disponibilității sale, ca sistem de 
consiliere profesională ce ajută studenții 
să-și conștientizeze aspirațiile și 
competențele, precum și oportunitățile 
profesionale de care dispun;

mobilității voluntare în rândul tinerilor;
subliniază necesitatea de a reforma EURES 
pentru a corela în mod proactiv profilurile 
candidaților cu locurile de muncă 
disponibile și, după caz, de a reforma 
oficiile forței de muncă la nivel național, 
pentru a le ajuta să își concentreze 
activitățile și abordările în direcția tinerilor; 
arată că EURES ar trebui să se 
transforme într-o adevărată platformă 
care să realizeze legătura între toate 
oficiile forței de muncă publice din statele 
membre, cu informații cât mai actualizate 
și criterii comune de evaluare a ofertelor 
de muncă și de selectare a candidaților; 
arată că EURES ar trebui să dispună de 
un sistem care să faciliteze desfășurarea 
interviurilor de angajare;

Or. es

Amendamentul 292
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a potrivi în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forțelor de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să-și concentreze 
activitățile și abordările în direcția tinerilor; 
subliniază necesitatea popularizării EURES 
pentru îmbunătățirea vizibilității și a 
disponibilității sale, ca sistem de consiliere 
profesională ce ajută studenții să-și
conștientizeze aspirațiile și competențele, 
precum și oportunitățile profesionale de 
care dispun;

14. subliniază necesitatea ca statele 
membre să continue procesul de reformă 
și de dezvoltare a oficiilor forței de muncă 
la nivel național, pentru a le ajuta să își
concentreze activitățile și abordările în 
direcția tinerilor, ca și componentă 
fundamentală a oricărei strategii de 
garanție pentru tineret; subliniază, de 
asemenea, necesitatea reformării EURES 
în vederea corelării proactive între 
persoanele care caută un loc de muncă 
sau care își schimbă locul de muncă și 
locurile de muncă neocupate, precum și a 
popularizării EURES pentru îmbunătățirea 
vizibilității și a disponibilității sale, ca 
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sistem de consiliere profesională ce ajută 
studenții să își conștientizeze aspirațiile și 
competențele, precum și oportunitățile 
profesionale de care dispun;

Or. en

Amendamentul 293
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a potrivi în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forțelor de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să-și 
concentreze activitățile și abordările în 
direcția tinerilor; subliniază necesitatea 
popularizării EURES pentru îmbunătățirea 
vizibilității și a disponibilității sale, ca 
sistem de consiliere profesională ce ajută 
studenții să-și conștientizeze aspirațiile și 
competențele, precum și oportunitățile 
profesionale de care dispun;

14. subliniază experiențele de succes ale 
EURES, în special la nivelul consilierii 
privind drepturile în temeiul liberei 
circulații a lucrătorilor; invită Comisia să 
extindă rețeaua de consultanță EURES și 
să se concentreze asupra informării 
cetățenilor cu privire la drepturile lor pe 
piața europeană a muncii; evidențiază 
opțiunea ca și EURES să realizeze o 
corelare proactivă între persoanele care 
caută un loc de muncă sau care își 
schimbă locul de muncă și locurile de 
muncă neocupate; subliniază necesitatea 
popularizării EURES pentru îmbunătățirea 
vizibilității și a disponibilității sale, ca 
sistem de consiliere pentru cetățeni care se 
poate adresa și tinerilor prin intermediul 
palierului „primul meu loc de muncă 
EURES”;

Or. en

Amendamentul 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a potrivi în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forțelor de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să-și concentreze 
activitățile și abordările în direcția tinerilor; 
subliniază necesitatea popularizării EURES 
pentru îmbunătățirea vizibilității și a 
disponibilității sale, ca sistem de consiliere 
profesională ce ajută studenții să-și
conștientizeze aspirațiile și competențele, 
precum și oportunitățile profesionale de 
care dispun;

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a corela în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forței de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să își
concentreze activitățile și abordările în 
direcția tinerilor; subliniază necesitatea 
popularizării EURES pentru îmbunătățirea 
vizibilității și a disponibilității sale, ca 
sistem de consiliere profesională ce ajută 
studenții să își conștientizeze aspirațiile și 
competențele, precum și oportunitățile 
profesionale de care dispun; în plus, 
solicită o mai bună coordonare între 
EURES și alte portaluri și servicii 
adresate cetățenilor și întreprinderilor 
(punctele de informare Europe Direct sau 
Rețeaua întreprinderilor europene pentru 
IMM-uri), pentru a spori eficiența și 
eficacitatea serviciilor furnizate;

Or. en

Amendamentul 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a potrivi în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forțelor de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să-și concentreze 
activitățile și abordările în direcția tinerilor; 
subliniază necesitatea popularizării EURES 
pentru îmbunătățirea vizibilității și a 
disponibilității sale, ca sistem de consiliere 
profesională ce ajută studenții să-și

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a corela în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile, în special pentru 
eliminarea discrepanțelor geografice 
dintre oferta și cererea de locuri de 
muncă și, după caz, de a reforma oficiile 
forței de muncă la nivel național, pentru a 
le ajuta să își concentreze activitățile și 
abordările în direcția tinerilor; subliniază 
necesitatea popularizării EURES pentru 
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conștientizeze aspirațiile și competențele, 
precum și oportunitățile profesionale de 
care dispun;

îmbunătățirea vizibilității și a 
disponibilității sale, ca sistem de consiliere 
profesională ce ajută studenții să își
conștientizeze aspirațiile și competențele, 
precum și oportunitățile profesionale de 
care dispun;

Or. en

Amendamentul 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a potrivi în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forțelor de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să-și concentreze 
activitățile și abordările în direcția tinerilor; 
subliniază necesitatea popularizării EURES 
pentru îmbunătățirea vizibilității și a 
disponibilității sale, ca sistem de consiliere 
profesională ce ajută studenții să-și
conștientizeze aspirațiile și competențele, 
precum și oportunitățile profesionale de 
care dispun;

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a corela în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forței de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să își
concentreze activitățile și abordările în 
direcția tinerilor; subliniază necesitatea 
popularizării EURES pentru îmbunătățirea 
vizibilității și a disponibilității sale, ca 
sistem de consiliere profesională ce ajută 
studenții să își conștientizeze aspirațiile și 
competențele, precum și oportunitățile 
profesionale de care dispun; în plus, 
evidențiază necesitatea îmbunătățirii 
coordonării între EURES și alte portaluri 
și servicii adresate cetățenilor și 
întreprinderilor (punctele de informare 
Europe Direct sau Rețeaua 
întreprinderilor europene pentru IMM-
uri), pentru a spori eficiența și 
eficacitatea serviciilor furnizate;

Or. en

Amendamentul 297
Jutta Steinruck
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a potrivi în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forțelor de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să-și concentreze 
activitățile și abordările în direcția tinerilor; 
subliniază necesitatea popularizării EURES 
pentru îmbunătățirea vizibilității și a 
disponibilității sale, ca sistem de consiliere 
profesională ce ajută studenții să-și
conștientizeze aspirațiile și competențele, 
precum și oportunitățile profesionale de 
care dispun;

14. subliniază necesitatea de a reforma 
EURES pentru a corela în mod proactiv 
profilurile candidaților cu locurile de 
muncă disponibile și, după caz, de a 
reforma oficiile forței de muncă la nivel 
național, pentru a le ajuta să își
concentreze activitățile și abordările în 
direcția tinerilor; subliniază necesitatea 
popularizării EURES pentru îmbunătățirea 
vizibilității și a disponibilității sale, ca 
sistem de consiliere profesională ce ajută 
studenții să își conștientizeze aspirațiile și 
competențele, precum și oportunitățile 
profesionale de care dispun; subliniază 
faptul că programele de mobilitate 
EURES trebuie să ofere acces doar la 
locurile de muncă durabile și de calitate;

Or. de

Amendamentul 298
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. în absența unor cifre clare privind 
migrația tinerilor, invită statele membre 
să creeze mecanisme de cercetare, 
monitorizare și evaluare a acestei 
mobilități, care să poată fi transferate 
către EURES pentru o mai bună abordare 
a fenomenului;

Or. en



PE510.867v01-00 164/180 AM\937186RO.doc

RO

Amendamentul 299
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază, totodată, importanța 
sensibilizării tinerilor cu privire la 
utilizarea consilierii oferite în cadrul 
oficiilor forței de muncă la nivel național, 
a consolidării parteneriatelor cu școli și 
universități și a unei mai bune integrări în 
rețeaua EURES;

Or. en

Amendamentul 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să recunoască și 
să certifice în mod adecvat educația non-
formală și competențele dobândite astfel, 
pentru a valoriza competențe necesare pe 
piața muncii;

15. invită Comisia să elaboreze un cadru 
unitar în conformitate cu care statele 
membre să poată recunoaște și certifica în 
mod adecvat educația non-formală și 
competențele dobândite astfel, pentru a 
valoriza competențe necesare pe piața 
muncii;

Or. bg

Amendamentul 301
Raül Romeva i Rueda
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să recunoască și 
să certifice în mod adecvat educația non-
formală și competențele dobândite astfel, 
pentru a valoriza competențe necesare pe 
piața muncii;

15. invită statele membre să recunoască și 
să certifice în mod adecvat învățarea și 
educația non-formală și informală și 
competențele dobândite astfel, precum și 
altă formare vocațională sau experiențe 
sociale sau profesionale diverse, pentru a 
valoriza competențele, astfel încât tinerii 
să își poată demonstra în continuare 
educația și competențele atunci când 
caută un loc de muncă pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 302
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să recunoască și 
să certifice în mod adecvat educația non-
formală și competențele dobândite astfel, 
pentru a valoriza competențe necesare pe 
piața muncii;

15. invită statele membre să recunoască și 
să certifice în mod adecvat învățarea și 
educația non-formale și competențele 
dobândite astfel, pentru a valoriza 
competențe necesare pe piața muncii;

Or. de

Amendamentul 303
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că trebuie soluționată 
problema „irosirii inteligenței”, întrucât 

16. subliniază faptul că trebuie soluționată 
problema „exodului de inteligență”, 
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faptul că tineri înalt calificați lucrează 
mult sub potențialul lor atrage o 
depreciere a competențelor dobândite și 
are efecte negative asupra lor, din punct 
de vedere social și psihologic;

întrucât în cazul în care tinerii înalt 
calificați își utilizează cunoștințele de 
specialitate în afara statelor membre ale 
UE, acest lucru reprezintă o pierdere 
semnificativă nu numai pentru statele 
membre care au investit sume 
considerabile în formarea resurselor 
umane (prin educație și formare), ci și 
pentru UE în sine; prin urmare, consideră 
că statele membre și UE ar trebui să 
depună eforturi pentru a se asigura că 
tinerii sunt încadrați în mod eficient în 
muncă și că salariile corespund cu 
cunoștințele lor de specialitate, astfel 
încât aceștia să nu contribuie la creșterea 
competitivității altor regiuni și țări;

Or. hu

Amendamentul 304
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că trebuie soluționată 
problema „irosirii inteligenței”, întrucât 
faptul că tineri înalt calificați lucrează mult 
sub potențialul lor atrage o depreciere a 
competențelor dobândite și are efecte 
negative asupra lor, din punct de vedere 
social și psihologic;

16. subliniază faptul că trebuie soluționată 
problema „irosirii inteligenței”, întrucât 
faptul că tineri înalt calificați lucrează mult 
sub potențialul lor atrage o depreciere a 
competențelor dobândite și are efecte 
negative asupra lor, din punct de vedere 
social, economic și psihologic;

Or. de

Amendamentul 305
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază imperativul abordării 
problemei pierderii potențialului, a așa-
numitului „exod de inteligență”, întrucât, 
ca urmare a fenomenului cauzat de 
emigrare, aceasta ar putea avea un impact 
negativ asupra dezvoltării economice, 
sociale și demografice a regiunilor 
afectate; prin urmare, solicită Consiliului 
și Comisiei să pună la dispoziție mai 
multe resurse pentru investițiile pe termen 
lung și pentru dezvoltarea zonelor rurale, 
și pentru a le da tinerilor posibilitatea de 
a-și găsi un loc de muncă în regiunile de 
origine;

Or. de

Amendamentul 306
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei și statelor membre 
să identifice și să împiedice efectele 
negative ale mobilității geografice asupra 
fiecărui stat membru sau sector specific; 
subliniază că programele de promovare a 
mobilității trebuie prevăzute cu măsuri 
care să faciliteze reintegrarea tinerilor pe 
piața muncii din statul membru de 
origine, pentru a preveni fenomenul 
negativ al „exodului de inteligență” și, 
astfel, emigrarea masivă a forței de 
muncă calificate;

Or. de
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Amendamentul 307
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. ia act de efectele deosebit de negative 
ale „exodului de inteligență” pe termen 
mediu și lung, în special ale lipsei de 
expertiză și de inovare necesare în 
desfășurarea activităților de producție și 
antreprenoriale;

Or. el

Amendamentul 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare, pe lângă potențiala 
intensificare a mobilității, pentru a 
preveni fenomenul „exodului de 
inteligență” prin intermediul unor măsuri 
sustenabile care să asigure păstrarea în 
țările de origine a unui procent 
corespunzător de forță de muncă înalt 
calificată;

Or. en

Amendamentul 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a
oportunităților oferite și care să evalueze
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior; subliniază faptul că 
serviciile de consiliere ar trebui să se 
bazeze exclusiv pe interesele, nevoile și 
aspirațiile tinerilor, nu pe cerințele 
sectorului privat; invită statele membre să 
introducă mecanisme de monitorizare a 
succesului tinerilor în găsirea unui loc de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 310
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. consideră că tranziția de la educație la 
muncă este un moment deosebit de 
important pentru tineri; invită, așadar,
statele membre să instituie servicii 
personalizate de consiliere și orientare 
profesională, începând din liceu, pentru a 
permite tinerilor să ia decizii informate cu 
privire la parcursul de învățământ superior 
și să introducă mecanisme de monitorizare 
a oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 311
Hans-Peter Martin
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior, atât la nivel național, 
cât și la nivel european, și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

Or. de

Amendamentul 312
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu,
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din
gimnaziu, pentru a permite tinerilor să ia 
decizii informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior sau la formarea 
profesională și să introducă mecanisme de 
monitorizare a oportunităților oferite și 
care să evalueze succesul respectivilor 
tineri în găsirea unui loc de muncă;

Or. de

Amendamentul 313
Csaba Sógor
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu 
(sau, dacă este posibil, începând chiar din 
școala primară), pentru a permite tinerilor 
să ia decizii informate cu privire la 
parcursul de învățământ superior și să 
introducă mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

Or. hu

Amendamentul 314
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, precum și servicii 
de recrutare adaptate, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

Or. de

Amendamentul 315
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie, 
respectiv să ofere servicii personalizate de 
consiliere și orientare profesională, 
începând din liceu, pentru a permite 
tinerilor să ia decizii informate cu privire la 
parcursul de învățământ superior și să 
introducă mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

Or. de

Amendamentul 316
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din 
gimnaziu și continuând în liceu, pentru a 
permite tinerilor să ia decizii informate cu 
privire la parcursul de învățământ superior 
și să introducă mecanisme de monitorizare 
a oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

Or. pl

Amendamentul 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ superior și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

17. invită statele membre să instituie 
servicii personalizate de consiliere și 
orientare profesională, începând din liceu, 
pentru a permite tinerilor să ia decizii 
informate cu privire la parcursul de 
învățământ viitor și să introducă 
mecanisme de monitorizare a 
oportunităților oferite și care să evalueze 
succesul respectivilor tineri în găsirea unui 
loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 318
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază necesitatea dezvoltării 
unui sistem în cadrul căruia fiecare 
întreprindere care atinge o anumită 
dimensiune să fie obligată să ofere locuri 
de formare profesională în cadrul 
sistemului dual de formare profesională, 
exceptând cazul în care întreprinderea se 
confruntă cu mari dificultăți economice; 
de asemenea, întreprinderea trebuie să 
preia stagiarii după încheierea formării 
profesionale; subliniază, în plus, că 
trebuie formulate condiții pentru 
încadrarea profesională a tinerilor în mod 
special pentru întreprinderile care 
beneficiază de subvenții publice.

Or. de

Amendamentul 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. observă că, din cauza crizei 
economice și financiare, numeroase 
familii nu își mai permit să suporte 
costurile pentru învățământul superior, 
ceea ce conduce la creșterea ratelor 
abandonului școlar la acest nivel; 
consideră că statele membre ar trebui să 
se asigure că toate persoanele, indiferent 
de situația lor economică, beneficiază de 
dreptul la o educație universală, gratuită 
și de înaltă calitate;

Or. pt

Amendamentul 320
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că statele membre trebuie 
să actualizeze și să modernizeze 
structurile naționale pentru a identifica 
cerințele de pe piața muncii în vederea 
corelării eficiente a acestora cu procesul 
educațional, astfel încât specializările 
oferite să fie în mod optim coordonate cu 
cerințele de pe piața muncii, în special 
prin actualizarea permanentă a 
programei școlare;

Or. el

Amendamentul 321
Raül Romeva i Rueda
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită statele membre să le ofere 
tinerilor posibilitatea, dacă doresc, de a 
primi asistență eficace pentru a-și alege 
profesia, a-și cunoaște drepturile și a-și 
administra venitul minim;

Or. en

Amendamentul 322
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că toate resursele 
financiare investite în combaterea activă a 
șomajului în rândul tinerilor ar trebui 
cheltuite în mod eficient; invită statele 
membre să introducă un sistem de 
monitorizare și de evaluare a măsurilor 
implementate, precum și un sistem de 
verificare a eficacității respectivelor 
măsuri, în vederea orientării către politici 
bazate pe dovezi, ce pot fi partajate la 
nivelul UE;

18. subliniază faptul că toate resursele 
financiare investite în combaterea activă a 
șomajului în rândul tinerilor ar trebui 
cheltuite în mod eficient; invită statele 
membre să introducă un sistem de 
monitorizare și de evaluare a măsurilor 
implementate, care ar trebui să fie 
accesibil publicului și ușor de înțeles de 
către acesta, precum și un sistem de 
verificare a eficacității respectivelor 
măsuri, în vederea orientării către politici 
bazate pe dovezi, ce pot fi partajate la 
nivelul UE;

Or. fi

Amendamentul 323
Monika Panayotova

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că toate resursele 
financiare investite în combaterea activă a 
șomajului în rândul tinerilor ar trebui 
cheltuite în mod eficient; invită statele 
membre să introducă un sistem de 
monitorizare și de evaluare a măsurilor 
implementate, precum și un sistem de 
verificare a eficacității respectivelor 
măsuri, în vederea orientării către politici 
bazate pe dovezi, ce pot fi partajate la 
nivelul UE;

18. subliniază faptul că toate resursele 
financiare investite în combaterea activă a 
șomajului în rândul tinerilor ar trebui 
cheltuite în mod eficient; invită statele 
membre să introducă un sistem de 
monitorizare și de evaluare a măsurilor 
implementate, precum și un sistem de 
verificare a eficacității respectivelor 
măsuri, în vederea orientării către politici 
bazate pe dovezi, ce pot fi partajate la 
nivelul UE; în acest sens, constată că 
înființarea unui sistem comun de 
indicatori de rezultate și de impact ar 
contribui la evaluarea progresului 
înregistrat de diferitele programe, 
evaluând măsurile de angajare și din 
perspectiva eficienței și eficacității, nu 
numai la nivelul implementării cantitative 
financiare;

Or. en

Amendamentul 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Propunere de rezoluție
Punctul 18 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază faptul că organizațiile de 
tineret ar trebui să aibă un rol recunoscut 
în monitorizarea și, după caz, în punerea 
în aplicare a politicilor și inițiativelor de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 325
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
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Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea de a investi în 
crearea de locuri de muncă ecologice, 
stabile și de calitate, pentru ca tinerii să 
aibă o viață decentă; totodată, solicită 
Comisiei și statelor membre să mobilizeze 
toate fondurile disponibile pentru a 
stimula investițiile în special în locuri de 
muncă ecologice, în vederea combaterii 
ratei inacceptabil de ridicate a șomajului 
în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 326
Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază faptul că organizațiile de 
tineret ar trebui să aibă un rol recunoscut 
în monitorizarea și, după caz, în punerea 
în aplicare a politicilor și inițiativelor de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea stopării 
imediate a tuturor politicilor de 
austeritate;

Or. en

Amendamentul 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. reiterează faptul că, având în vedere 
nivelul scăzut confirmat al investițiilor 
sectorului privat în economie, sectorul 
public trebuie să devină forța motrice a 
creșterii economice și a creării de locuri 
de muncă prin programe masive de 
investiții publice asociate cu asumarea 
responsabilității publice democratice față 
de economie, astfel încât să se pună 
bazele unei redezvoltări a economiei, să se 
creeze locuri de muncă relevante și de 
înaltă calitate și să se eradicheze șomajul 
în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 329
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită Comisia să acorde o 
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importanță egală parametrilor sociali și 
economici în contextul semestrului 
european, acest lucru fiind deosebit de 
important în cazul șomajului în rândul 
tinerilor, care necesită o monitorizare 
atentă și acțiuni coordonate în toate 
statele membre și la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 330
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. invită Comisia să excludă din 
obiectivele privind deficitele investițiile în 
domenii precum educația, formarea, 
cercetarea și dezvoltarea, acestea fiind 
cruciale pentru o ieșire durabilă din criză, 
dar și pentru a consolida economia UE pe 
calea competitivității și a productivității;

Or. en

Amendamentul 331
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. solicită Comisiei Europene să 
colaboreze cu statele membre pentru a 
analiza costurile introducerii de scheme 
de garantare pentru tineret la nivel 
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național și regional; totodată, solicită 
Comisiei Europene să sprijine regiunile și 
statele membre care doresc să introducă 
acest cadru;

Or. en


