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Amendamentul 35
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recunoașterea pe scară largă în rândul 
publicului general în statele membre și 
țările terțe participante a mărcii „Erasmus” 
ca sinonim al mobilității cursanților din 
Uniune pledează pentru o mai amplă 
utilizare a acestei mărci de către 
principalele sectoare ale educației 
reglementate de program.

(3) Recunoașterea pe scară largă în rândul 
publicului general în statele membre și 
țările terțe participante a mărcii „Erasmus” 
ca sinonim al mobilității cursanților din 
Uniune pledează pentru o mai amplă 
utilizare a acestei mărci și pentru 
îmbunătățirea instrumentelor sale de 
evaluare și de monitorizare de către 
principalele sectoare ale educației 
reglementate de program.

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor.

Amendamentul 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nevoia de a asigura continuitatea 
politicii europene privind educația și 
succesul programelor anterioare: 
„Învățarea pe tot parcursul vieții”, 
„Tineretul în acțiune”, „Leonardo da 
Vinci”, „Comenius”, „Erasmus”, 
„Grundtvig” impun menținerea 
denumirilor de referință ale programelor.
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Amendamentul 37
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și articolele 21 și 23 din 
Carta drepturilor fundamentale, programul 
promovează egalitatea între femei și 
bărbați și combate discriminarea bazată pe 
sex, origine etnică sau rasială, religie sau 
convingere, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.

(7) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și articolele 21 și 23 din 
Carta drepturilor fundamentale, programul 
promovează egalitatea între femei și 
bărbați și combate discriminarea bazată pe 
sex, origine etnică sau rasială, religie sau 
convingere, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Această ambiție ar trebui să se 
reflecte în acțiuni de monitorizare și de 
evaluare concrete pentru a asigura că 
punerea în aplicare a programului se 
realizează în conformitate cu aceste 
obiective.

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor.

Amendamentul 38
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 

(10) Pentru a promova mobilitatea, 
echitatea și excelența studiilor, Uniunea ar 
trebui să instituie o facilitate europeană de 



AM\904629RO.doc 5/33 PE491.165v01-00

RO

garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți.

garantare a împrumuturilor pentru a le 
permite studenților, indiferent de mediul 
lor social, să își obțină diploma de masterat 
într-o altă țară participantă. Această 
facilitate ar trebui să fie pusă la dispoziția 
instituțiilor financiare care sunt de acord să 
ofere împrumuturi pentru studii de masterat 
în alte țări participante în condiții 
avantajoase pentru studenți. Cu toate 
acestea, această facilitate nu ar trebui să 
se suprapună cu programul Marie Curie 
din cadrul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 39
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Procesul reînnoit de la Copenhaga 
(2011-2020) a definit o viziune ambițioasă 
și globală pentru politica de educație și 
formare profesională din Europa și a 
solicitat sprijin din partea programelor 
educaționale ale Uniunii pentru prioritățile 
convenite, inclusiv mobilitatea 
internațională și reformele puse în aplicare 
de către statele membre.

(14) Procesul reînnoit de la Copenhaga 
(2011-2020) a definit o viziune ambițioasă 
și globală pentru politica de educație și 
formare profesională din Europa și a 
solicitat sprijin din partea programelor 
educaționale ale Uniunii pentru prioritățile 
convenite, inclusiv mobilitatea 
internațională și reformele puse în aplicare 
de către statele membre. Această politică 
ar trebui să fie susținută și prioritizată în 
cadrul programului. În plus, având în 
vedere că educația și formarea 
profesională joacă un rol esențial în 
promovarea unor bune condiții pentru 
cercetare și inovare, evidențierea acestei 
părți este de interes special. 

Or. en

Amendamentul 40
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se consolideze 
intensitatea și volumul cooperării europene 
între școli și al mobilității cadrelor 
didactice și cursanților, pentru a aborda 
prioritățile stabilite în programul de 
cooperare europeană pe plan școlar pentru 
secolul XXI, și anume pentru a ameliora 
calitatea educației școlare în Uniune în 
domeniile de dezvoltare a competențelor și 
pentru a îmbunătăți echitatea și includerea 
în cadrul sistemelor și instituțiilor școlare, 
precum și pentru a consolida meseria de 
profesor și conducerea instituțiilor școlare. 
În acest context, ar trebui să se acorde o
importanță deosebită obiectivelor strategice 
privind reducerea abandonului școlar 
timpuriu; îmbunătățirea performanței 
calificărilor de bază, a participării la 
educația și îngrijirea preșcolară și a calității 
acestora, precum și obiectivelor privind 
consolidarea competențelor profesionale a 
cadrelor didactice și a directorilor unităților 
de învățământ și îmbunătățirea șanselor 
educaționale ale copiilor proveniți din 
familii de migranți și a celor cu 
dezavantaje socio-economice.

(15) Este necesar să se consolideze 
intensitatea și volumul cooperării europene 
între școli și al mobilității cadrelor 
didactice și cursanților, pentru a aborda 
prioritățile stabilite în programul de 
cooperare europeană pe plan școlar pentru 
secolul XXI, și anume pentru a ameliora 
calitatea educației școlare în Uniune în 
domeniile de dezvoltare a competențelor și 
pentru a îmbunătăți echitatea și includerea 
în cadrul sistemelor și instituțiilor școlare, 
precum și pentru a consolida meseria de 
profesor și conducerea instituțiilor școlare. 
În acest context, ar trebui să se acorde o 
importanță deosebită obiectivelor strategice 
privind reducerea abandonului școlar 
timpuriu; îmbunătățirea performanței 
calificărilor de bază, a participării la 
educația și îngrijirea preșcolară și a calității 
acestora, precum și obiectivelor privind 
consolidarea competențelor profesionale a 
cadrelor didactice și a directorilor unităților 
de învățământ și îmbunătățirea șanselor 
educaționale ale copiilor proveniți din 
familii de migranți și a celor cu 
dezavantaje socio-economice. Mai mult, ar 
trebui să se pună accentul pe creșterea 
competențelor lingvistice pentru a face 
față globalizării multor locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 41
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este de o importanță crucială ca 
programul să consolideze o dimensiune 
vizând întregul parcurs al vieții și o 
recunoaștere a aptitudinilor și 
competențelor cheie și interdisciplinare 
dobândite prin intermediul formării non-
formale, în vederea consolidării 
obiectivelor complementare ale învățării 
precum cetățenia activă, incluziunea 
socială și capacitatea de inserție 
profesională. Prin urmare, este important 
ca învățarea să fie privită dintr-o 
perspectivă largă, care să includă și 
educația realizată de sindicate, organizații 
neguvernamentale, institute, sectorul civil 
și angajatori. Programul ar trebui să 
asigure susținerea și participarea unei 
game largi de organizații care derulează 
activități de educație și de formare.

Or. en

Amendamentul 42
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile care 
au o structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 
Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute.

(19) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în studiile de 
integrare europeană la nivel mondial; ar 
trebui, în special, să sprijine instituțiile care 
au o structură de guvernanță europeană, să 
acopere întregul spectru al domeniilor 
politice care reprezintă interes pentru 
Uniune, sunt organizații nonprofit și oferă 
diplome academice recunoscute. Printre 
acestea ar trebui să se numere și 
organizațiile de tineret și experții în 
politici privind tineretul.
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Amendamentul 43
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Cooperarea dintre program și 
organizațiile societății civile în domeniul 
educației, formării, tineretului și 
sportului, la nivel național și european, 
trebuie să fie consolidată. Crearea unei 
responsabilități extinse cu privire la 
strategiile și politicile privind învățarea pe 
tot parcursul vieții este de o importanță 
majoră. Societatea civilă are un rol 
esențial în a lua în considerare ideile și 
preocupările părților interesate de la toate 
nivelurile și constituie baza pentru un 
dialog solid între Uniune și cetățenii săi 
cu privire la transformarea spațiului 
european al învățării pe tot parcursul 
vieții în realitate.

Or. en

Amendamentul 44
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Mai buna transparență a calificărilor și 
competențelor și acceptarea extinsă a 
instrumentelor Uniunii ar trebui să 
faciliteze mobilitatea în întreaga Europă, în 
scopul învățării pe tot parcursul vieții, 
contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
educației și formării de calitate și va 

(21) Mai buna transparență a calificărilor și 
competențelor și acceptarea extinsă a 
instrumentelor Uniunii ar trebui să 
faciliteze mobilitatea în întreaga Europă, în 
scopul învățării pe tot parcursul vieții, 
contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
educației și formării de calitate și va 
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facilita mobilitatea în scopuri profesionale, 
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru tinerii 
studenți (inclusiv studenții din cadrul 
educației și formării profesionale) la 
metode, practici și tehnologii utilizate în 
alte țări va contribui la îmbunătățirea 
capacității lor de inserție profesională în 
cadrul unei economii mondiale; de 
asemenea, aceasta poate contribui la 
sporirea atractivității locurilor de muncă 
cu un profil internațional.

facilita mobilitatea în scopuri profesionale, 
atât între țări, cât și între sectoare. 
Deschiderea accesului pentru tinerii 
studenți (inclusiv studenții din cadrul 
educației și formării profesionale) la 
metode, practici și tehnologii utilizate în 
alte țări va contribui la îmbunătățirea 
capacității lor de inserție profesională în 
cadrul economiei europene și, de 
asemenea, va promova mobilitatea 
profesională.

Or. lv

Amendamentul 45
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În acest scop, este recomandat să se 
extindă utilizarea cadrului unic pentru 
transparența calificărilor și competențelor 
(Europass) din cadrul Deciziei nr. 
2241/2004/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004, 
cadrul european al calificărilor (CEC) din 
cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008, sistemul european de credite pentru 
educație și formare profesională (SECEFP) 
din cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
și Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS).

(22) În acest scop, este recomandat să se 
extindă utilizarea cadrului unic pentru 
transparența calificărilor și competențelor 
(Europass) din cadrul Deciziei nr. 
2241/2004/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004, 
cadrul european al calificărilor (CEC) din 
cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008, sistemul european de credite pentru 
educație și formare profesională (SECEFP) 
din cadrul Recomandării Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
și Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS). Mai mult decât atât, 
este important ca în cadrul programului 
să se susțină și să se consolideze punerea 
în aplicare de strategii și politici de 
educație profesională. 

Or. en
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Amendamentul 46
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniul culturii, 
cercetării, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și al 
relațiilor externe.

(24) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și alte 
activități, în special în domeniul culturii, 
cercetării, politicii industriale și de 
coeziune, politicii de extindere și al 
relațiilor externe. Această garanție nu va 
putea fi oferită decât prin dezvoltarea de 
instrumente adecvate de evaluare și de 
monitorizare.

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor.

Amendamentul 47
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul acoperă educația la toate 
nivelurile, într-o perspectivă de învățare pe 
tot parcursul vieții, în special învățământul 
superior, educația și formarea profesională 
și învățământul pentru adulți, educația 
școlară și tineretul.

(3) Programul acoperă educația la toate 
nivelurile, într-o perspectivă de învățare pe 
tot parcursul vieții, în special învățământul 
superior, educația și formarea profesională 
și învățământul pentru adulți, educația 
școlară, formarea non-formală și tineretul.
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Or. en

Amendamentul 48
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „cadru non-formal” înseamnă un 
context de învățare care este adesea 
planificat și organizat, dar care nu face 
parte din sistemul formal de educație și 
formare;

2. „formarea non-formală” înseamnă un 
proces organizat care oferă oamenilor 
posibilitatea de a-și dezvolta valorile, 
competențele și aptitudinile, altele decât 
cele dezvoltate în cadrul sistemului formal 
de educație și formare;

Or. en

Amendamentul 49
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare;

5. „sprijin pentru reformarea politicilor” 
înseamnă orice tip de activitate care are 
drept obiectiv sprijinirea și facilitarea 
modernizării sistemelor de educație și 
formare prin intermediul procesului de 
cooperare politică între statele membre, în 
special metodele deschise de coordonare, 
inclusiv dialogul structurat cu societatea 
civilă, organizațiile care derulează 
activități de formare non-formală și 
organizațiile de tineret;

Or. en
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Amendamentul 50
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 
implicate în educație, formare sau 
învățarea non-formală în rândul tinerilor. 
Aceasta poate include profesori, formatori, 
directori pentru unități de învățământ, 
animatori pentru tineret și personal care nu 
predă;

7. „personal” se referă la persoanele care, 
pe bază voluntară sau profesională, sunt 
implicate în educație, formare sau 
învățarea non-formală. Aceasta poate 
include profesori, formatori, directori 
pentru unități de învățământ, animatori 
pentru tineret și personal care nu predă;

Or. en

Amendamentul 51
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul) 
efectuată de către un tânăr, fie individual, 
fie în grup, caracterizată printr-o abordare 
de învățare non-formală;

17. „activitate pentru tineret” înseamnă o 
activitate extrașcolară (cum ar fi 
schimburile de tineri, voluntariatul, 
formarea tinerilor) efectuată de către un 
tânăr, fie individual, fie în grup, 
caracterizată printr-o abordare de formare
non-formală;

Or. en

Amendamentul 52
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. „dialog structurat” înseamnă 
platforme și forumuri pentru asigurarea 
contribuției organizațiilor 
neguvernamentale și a altor părți 
interesate la formularea strategiilor și 
politicilor.

Or. en

Amendamentul 53
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) accentul pus de acestea pe efectele pe 
termen lung și în cazul în care sunt 
bazate, dacă este posibil, pe o analiză 
bazată pe dovezi. 

Or. en

Amendamentul 54
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul are ca scop crearea de 
structuri funcționale și eficiente pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții, având în 
centrul său cele mai bune practici și studii 
bazate pe dovezi, și încorporarea învățării 
pe tot parcursul vieții în cadrul unei 
varietăți de furnizori, formali și non-
formali, din sistemele existente și 
consolidarea unei atitudini pozitive 
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privind învățarea pe tot parcursul vieții.

Or. en

Amendamentul 55
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creșterea numărului de persoane cu 
vârste de peste 35 de ani care beneficiază 
de învățare pe tot parcursul vieții.

Or. en

Amendamentul 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) transformarea „învățării pe tot 
parcursul vieții” în realitate pentru toată 
lumea.

Or. en

Amendamentul 57
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 1 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procent de participanți care și-au sporit 
competențele-cheie și/sau calificările 

– procent de participanți care și-au sporit 
competențele-cheie și/sau calificările 
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relevante pentru capacitatea lor de inserție 
profesională;

relevante pentru capacitatea lor de inserție 
profesională, măsurată în funcție de 
criterii obiective precum rata de ocupare a 
forței de muncă după un an de la 
finalizarea studiilor sau proporția de 
participanți care au participat la activități 
profesionale în cadrul cursului de studiu;

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor. Acestea nu trebuie să fie bazate doar pe declarații subiective, ci trebuie să 
includă, în măsura posibilului, și elemente de măsurare obiectivă.

Amendamentul 58
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 1 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procent de tineri participanți care declară 
că sunt mai bine pregătiți să participe la 
viața socială și politică

– procent de tineri participanți care declară 
că sunt mai bine pregătiți să participe la 
antreprenoriat, viața socială sau politică

Or. en

Amendamentul 59
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să promoveze apariția unei domeniu
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 

(c) să promoveze apariția unui spațiu
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
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sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea informală și non-
formală și formarea pentru competențe și 
să sprijine cooperarea europeană în 
domeniul tineretului, în special prin 
intensificarea cooperării politice, o mai 
bună utilizare a instrumentelor de 
recunoaștere și transparență și difuzarea de 
bune practici;

Or. en

Amendamentul 60
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să promoveze apariția unei domeniu
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
să declanșeze reformări ale politicilor la 
nivel național, să sprijine modernizarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv învățarea non-formală și să 
sprijine cooperarea europeană în domeniul 
tineretului, în special prin intensificarea 
cooperării politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

(c) să promoveze apariția unui spațiu
european de învățare pe tot parcursul vieții, 
cu o atenție specială acordată educației și 
formării profesionale, să declanșeze 
reformări ale politicilor la nivel național, să 
sprijine modernizarea sistemelor de 
educație și de formare, inclusiv învățarea 
non-formală și să sprijine cooperarea 
europeană în domeniul tineretului, în 
special prin intensificarea cooperării 
politice, o mai bună utilizare a 
instrumentelor de recunoaștere și 
transparență și difuzarea de bune practici;

Or. en

Amendamentul 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să intensifice formarea pentru 
recuperarea competențelor vechi și noi 
necesare pentru competitivitatea 
industriei europene.

Or. en

Amendamentul 62
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– indicator asociat: procent de participanți 
care și-au sporit competențele lingvistice

– indicator asociat: procent de participanți 
care și-au sporit competențele lingvistice, 
măsurate în special în funcție de criterii 
obiective precum reușita la teste 
lingvistice

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta reușita programului și buna utilizare a fondurilor publice și pentru a nu 
afecta buna reputație a mărcii „Erasmus”, este esențial să se îmbunătățească metodele de 
monitorizare și de evaluare, în special prin intermediul unei definiri clare a indicatorilor și a 
metodelor. Acestea nu trebuie să fie bazate doar pe declarații subiective, ci trebuie să 
includă, în măsura posibilului, și elemente de măsurare obiectivă.

Amendamentul 63
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să promoveze excelența privind 
activitățile de predare și cercetare în 

eliminată
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domeniul integrării europene, prin 
activitățile Jean Monnet la nivel mondial, 
astfel cum se menționează la articolul 10.
– indicator asociat: număr de studenți 
care beneficiază de formare, prin 
activități Jean Monnet

Or. en

Amendamentul 64
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea persoanelor în scop 
educațional,

(a) mobilitatea persoanelor în scop 
educațional, inclusiv prin ucenicie;

Or. en

Amendamentul 65
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile specifice Jean Monnet sunt 
descrise la articolul 10.

eliminat

Or. en

Amendamentul 66
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, inclusiv voluntariat. Gradul 
de mobilitate la nivelul de masterat poate fi
sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3), însă doar după o examinare 
corespunzătoare a suprapunerilor cu 
programul Marie Curie din cadrul 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 67
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
sau a contractelor de muncă și de formare 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);
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Or. fr

Justificare

Contractele de muncă pe perioadă determinată și programele de tip voluntariat internațional 
în cadrul unei întreprinderi trebuie incluse în rândul modalităților de mobilitate a studenților 
și a ucenicilor.

Amendamentul 68
Marita Ulvskog, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior, formarea 
profesională și învățământul pentru 
adulți, precum și a tinerilor implicați în
activități non-formale între țările 
participante, astfel cum se prevede la 
articolul 18. Această mobilitate poate lua 
forma studiilor în cadrul unei instituții 
partenere, a stagiilor în străinătate sau a 
participării la activități ale tineretului, în 
special voluntariat. Gradul de mobilitate la 
nivelul de masterat este sprijinit prin 
intermediul facilității de garantare a 
împrumuturilor pentru studenți, astfel cum 
se menționează la articolul 14 alineatul (3);

Or. sv

Amendamentul 69
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 

(a) mobilitatea transnațională a studenților 
din învățământul superior și profesional, 
precum și a tinerilor implicați în activități 
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non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități 
ale tineretului, în special voluntariat. 
Gradul de mobilitate la nivelul de masterat 
este sprijinit prin intermediul facilității de 
garantare a împrumuturilor pentru studenți, 
astfel cum se menționează la articolul 14 
alineatul (3);

non-formale între țările participante, astfel 
cum se prevede la articolul 18. Această 
mobilitate poate lua forma studiilor în 
cadrul unei instituții partenere, a stagiilor 
în străinătate sau a participării la activități, 
în special voluntariat. Gradul de mobilitate 
la nivelul de masterat este sprijinit prin 
intermediul facilității de garantare a 
împrumuturilor pentru studenți, astfel cum 
se menționează la articolul 14 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 70
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Această acțiune va susține 
mobilitatea educației și formării privind 
învățarea pe tot parcursul vieții în vederea 
răspândirii tuturor competențelor și 
meșteșugurilor.

Or. en

Amendamentul 71
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație, 
formare și/sau activități ale tineretului sau 
alte sectoare relevante care elaborează și 
pun în aplicare inițiative comune și 
promovează schimburile de experiență și 

(a) parteneriatele strategice transnaționale 
între organizațiile implicate în educație, 
formare, dezvoltarea competențelor și/sau 
activități ale tineretului sau alte sectoare 
relevante care elaborează și pun în aplicare 
inițiative comune și promovează 
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de know-how; schimburile de experiență și de know-how;

Or. en

Amendamentul 72
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cooperarea transnațională axată pe 
recunoaștere și susținere având ca scop 
impactul sistematic pe termen lung prin 
modernizarea sau diversificarea 
sistemelor de educație și de formare, 
inclusiv organizațiile formale și non-
formale, întreprinderile și societatea 
civilă;

Or. en

Amendamentul 73
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior și întreprinderi care 
promovează creativitatea, inovarea și 
spiritul antreprenorial prin oferirea de 
posibilități de învățare relevante, inclusiv 
elaborarea de noi programe;

alianțe de cunoștințe între instituții de 
învățământ superior și întreprinderi care 
promovează creativitatea, inovarea și 
spiritul antreprenorial prin oferirea de 
posibilități de învățare relevante, inclusiv 
elaborarea de noi programe și de noi 
metode de învățare;

Or. fr

Justificare

În educație, conținutul programei este la fel de important ca metodele prin care acesta este 
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predat. Cooperarea dintre instituții trebuie să permită și dezvoltarea de metode de învățare 
inovatoare.

Amendamentul 74
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rețele și alianțe pentru formarea în 
domeniul artelor și meșteșugurilor și 
privind competențele pentru activități de 
conservare a patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 75
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) formarea pe tot parcursul vieții 
pentru a asigura dezvoltarea carierei și 
sporirea oportunităților de ocupare a 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 76
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Această acțiune include, de 
asemenea, o susținere administrativă 
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destinată organizațiilor societății civile 
active în domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții, al formării formale și 
non-formale, cu o atenție deosebită 
acordată tineretului. 

Or. en

Amendamentul 77
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dialogul politic cu părți interesate 
relevante din Europa în domeniul 
educației, formării și tineretului;

(c) dialogul politic cu părți interesate 
relevante din Europa în domeniul 
educației, formării, tineretului și culturii;

Or. en

Amendamentul 78
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Activități Jean Monnet
Activitățile Jean Monnet au drept scop:
(a) să promoveze predarea și cercetarea 
privind integrarea europeană la nivel 
mondial în rândul specialiștilor 
universitari, al cursanților și al 
cetățenilor, în special prin crearea de 
catedre Jean Monnet și alte activități 
academice, precum și prin furnizarea de 
ajutor pentru alte activități de consolidare 
a cunoștințelor la nivelul instituțiilor de 
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învățământ superior;
(b) să sprijine activitățile instituțiilor 
academice sau ale asociațiilor active în 
domeniul studiilor de integrarea
europeană și să sprijine eticheta Jean 
Monnet pentru excelență.
(c) să sprijine următoarele instituții 
academice europene care au drept scop 
un obiectiv de interes european:
(i) Institutul Universitar European de la 
Florența;
(ii) Colegiul Europei (campusurile din 
Bruges și Natolin)
(d) să promoveze dezbaterea politică și 
schimburile între lumea academică și 
factorii de decizie privind prioritățile 
politice ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități Jean Monnet Educația europeană și activitățile Jean 
Monnet

Or. en

Amendamentul 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) Institutul European de Administrație 
Publică, Maastricht;

Or. en

Amendamentul 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) Academia de Drept European, Trier;

Or. en

Amendamentul 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul iic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iic) Agenția Europeană pentru 
Dezvoltarea Educației pentru Elevii cu 
Nevoi Speciale, Middelfart;

Or. en

Amendamentul 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c – punctul iid (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iid) Centrul Internațional pentru 
Formare Europeană (CIFE), Nisa;

Or. en

Amendamentul 84
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea incluziunii sociale, a 
oportunităților egale și a activității fizice 
menite să îmbunătățească starea sănătății 
prin creșterea participării la activități 
sportive.

(c) promovarea incluziunii sociale, a 
oportunităților egale și a activității fizice 
menite să îmbunătățească starea sănătății 
prin creșterea participării la activități 
sportive și prin susținerea activităților de 
voluntariat în domeniul sportului.

Or. de

Amendamentul 85
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) susținerea activității sportive și a 
formării privind o societate în curs de 
îmbătrânire activă și sănătoasă.

Or. en

Amendamentul 86
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijin pentru evenimente sportive 
europene necomerciale care implică mai 
multe țări europene;

(b) sprijin pentru evenimente sportive 
europene nonprofit la nivel de bază care 
implică mai multe țări europene;

Or. de

Amendamentul 87
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dialog cu părți interesate relevante din 
Europa.

(e) dialog cu părți interesate relevante din 
Europa, inclusiv întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 88
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile sportive sprijinite, 
mobilizează, după caz, finanțare 
suplimentară prin parteneriate cu părțile 
terțe, cum ar fi întreprinderile private.

(2) Activitățile sportive sprijinite, pot 
mobiliza, după caz, finanțare suplimentară 
prin parteneriate cu părțile terțe, cum ar fi 
întreprinderile private.

Or. de

Amendamentul 89
Kent Johansson, Marita Ulvskog



AM\904629RO.doc 29/33 PE491.165v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 7 % din întreaga sumă se alocă 
formării non-formale.

Or. en

Amendamentul 90
Marita Ulvskog, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a se asigura că nivelurile de 
finanțare alocate pentru principalele 
categorii de părți interesate și beneficiari 
nu vor fi reduse sub nivelurile garantate 
de programele „Învățarea pe tot parcursul 
vieții”, „Tineretul în acțiune” și 
„Erasmus Mundus” pentru perioada 
2007-2013, alocarea în rândul 
principalelor sectoare ale educației este în 
conformitate cu următoarele procentaje: 
învățământul superior 25 %, formarea 
profesională și învățământul pentru adulți 
22 % (învățământul pentru adulți 
reprezentând 7 %), învățământul școlar 
7% și tineretul 7%.

Or. sv

Amendamentul 91
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rezultate bazate pe dovezi derivate din 
proiecte.

Or. en

Amendamentul 92
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– „Învățare pe tot parcursul vieții -
Erasmus”, asociat cu industriile și IMM-
urile europene.

Or. en

Amendamentul 93
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia și statele membre asigură 
egalitatea în rândul participanților în 
cadrul programului.

Or. en

Amendamentul 94
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a programului, 
inclusiv administrarea vizelor.

(2) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a înlătura 
obstacolele juridice și administrative din 
calea funcționării corespunzătoare și 
eficiente a programului, inclusiv 
administrarea vizelor.

Or. en

Amendamentul 95
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Agenția națională autorizează 
autoritățile și părțile interesate locale și 
regionale să participe la conturarea 
punerii în aplicare și a monitorizării 
proiectelor.

Or. en

Amendamentul 96
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de comitetul menționat la 
articolul 30 alineatul (1), programul 
desemnează un consiliu consultativ în 
scopul de a avea un cadru comun minim 
de punere în aplicare pentru diferitele 
obiective și domenii. Consiliul este format 
din câte un reprezentant din partea 
fiecărui stat membru și 10-15 
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reprezentanți ai organizațiilor de părți 
interesate de la nivelul Uniunii, precum 
societatea civilă, organizațiile de tineret 
sau prestatorii de servicii de formare non-
formală. Consiliul este prezidat de 
Comisie, iar participanții sunt desemnați 
de statele membre.

Or. en

Amendamentul 97
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul punerii în aplicare a 
programului, urmărește crearea unui 
cadru ușor de utilizat cuprinzând 
proceduri clare, rapide și ușoare cu 
norme simple, orientări și informare. O 
evaluare transparentă trebuie să se afle la 
dispoziția publicului de la nivel național 
pe tot parcursul implementării 
programului.

Or. en

Amendamentul 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011. În 
alcătuirea comitetului se vizează 
obținerea unui echilibru între bărbați și 
femei.
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Or. en


