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Amendamentul 1
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune 
în pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale
a regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

1. atrage atenția asupra creșterii fără 
precedent a nivelului șomajului în rândul 
tinerilor și, în special, asupra răspândirii 
neuniforme a șomajului în rândul 
tinerilor între statele membre, de la mai 
puțin de 15 % la peste 55 %, precum și 
asupra numărului tinerilor care nu au acces 
la educație sau formare, ceea ce înseamnă 
că aceștia nu pot dobândi experiența 
profesională necesară în calitate de 
membri ai societății (15 milioane de tineri 
cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani), 
fapt care prezintă un risc grav pentru 
competitivitatea și dezvoltarea economică
a unei Europe unite în ceea ce privește 
calitatea vieții și condițiile de muncă, 
precum și pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială a regiunilor UE, 
prevăzută la articolul 174 din TFUE;

Or. bg

Amendamentul 2
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
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vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune 
în pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

vârste între 15 și 30 de ani), fapt care 
reflectă economii naționale cu grade 
diferite de eficiență și competitivitate; 
recomandă aplicarea unor reforme 
structurale rapide și cuprinzătoare în 
țările afectate de criză, având în vedere 
diferențele mari care reprezintă o
amenințare la adresa dezvoltării economice 
și a viabilității unei Europe unite în ceea ce 
privește calitatea vieții și condițiile de 
muncă, precum și a coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a regiunilor UE, 
prevăzută la articolul 174 din TFUE;

Or. de

Amendamentul 3
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune 
în pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
60 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune 
în pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE; reamintește că tinerii au 
dreptul la locuri de muncă de calitate, 
care corespund formării lor și care le 
permit să trăiască o viață demnă în mod 
autonom, fără a cunoaște instabilitatea și 
sărăcia;
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Or. fr

Amendamentul 4
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune
în pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), pe lângă 
numărul mai mare de tineri afectați de 
nesiguranța locurilor de muncă pe care le 
ocupă; consideră că aceste două situații 
combinate pun în pericol însuși proiectul 
european, reprezentând o amenințare la 
adresa dezvoltării economice și a 
viabilității unei Europe unite în ceea ce 
privește calitatea vieții și condițiile de 
muncă, precum și a coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a regiunilor UE, 
prevăzută la articolul 174 din TFUE;

Or. es

Amendamentul 5
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între regiuni 
și statele membre ale Uniunii Europene, 
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55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune 
în pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

de la mai puțin de 10 % la peste 60 %, 
precum și asupra numărului tinerilor care 
nu beneficiază de educație, formare sau loc 
de muncă (14 milioane de tineri cu vârste 
între 15 și 30 de ani), fapt care pune în 
pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune 
în pericol însuși proiectul european, 
reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

1. atrage atenția asupra nivelului șomajului 
în rândul tinerilor și, în special, asupra 
diferențelor mari în acest sens între statele 
membre, de la mai puțin de 15 % la peste 
55 %, precum și asupra numărului tinerilor 
care nu beneficiază de educație, formare 
sau loc de muncă (14 milioane de tineri cu 
vârste între 15 și 30 de ani), fapt care pune 
în pericol însuși proiectul european, 
rezultând într-o pierdere de viitor 
potențial de creștere economică pentru 
UE și reprezentând o amenințare la adresa 
dezvoltării economice și a viabilității unei 
Europe unite în ceea ce privește calitatea 
vieții și condițiile de muncă, precum și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale a 
regiunilor UE, prevăzută la articolul 174 
din TFUE;

Or. en
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Amendamentul 7
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază relevanța dimensiunii 
regionale în definirea politicilor de 
formare și sprijin pentru tineri și șomeri, 
pentru a corespunde mai bine realităților 
regiunilor și pentru o monitorizare mai 
precisă a persoanelor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 8
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că, din cauza structurii 
socioeconomice, tinerii constituie unul 
dintre cele mai vulnerabile grupuri din 
Uniune în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă, în special în situația actuală de 
criză economică și financiară, având în 
vedere numărul tinerilor de pe piața 
muncii, precum și faptul că aceștia se 
confruntă cu cele mai grave probleme 
legate de ocuparea forței de muncă; prin 
urmare, subliniază necesitatea de a căuta 
soluții care să le permită tinerilor din 
Europa care nu mai cred în rezolvarea 
tradițională a problemelor legate de 
ocuparea forței de muncă (educație și 
serviciu) să găsească o modalitate de a 
ieși din acest impas, precum și necesitatea 
de a oferi răspunsuri specifice la diferitele 
lor probleme, ajustând mai degrabă 
politicile pentru a răspunde nevoilor 
tinerilor decât invers;
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Or. es

Amendamentul 9
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că șomajul în rândul 
tinerilor a atins cote inimaginabile, iar 
acest lucru necesită acțiuni mai eficiente 
la nivelul UE, la nivel național și 
regional; consideră, prin urmare, că într-
o perioadă în care Uniunea Europeană se 
confruntă cu numeroase dificultăți și 
provocări, nevoia de tineri puternici și 
inovatori pregătiți să răspundă 
provocărilor întâmpinate este mai mare ca 
oricând;

Or. en

Amendamentul 10
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este 
necesar să se stimuleze activitatea 
economică, condiție prealabilă pentru 
orice soluție în vederea creării de locuri 
de muncă sustenabile și durabile, cauzele 
acestei situații sunt chestiuni de ordin 
structural, care își au originea în politici 
educative și de ocupare a forței de muncă 
care trebuie corectate, fiind necesară o 
nouă generație de strategii pedagogice mai 
atractive și cu un grad mai ridicat de 
integrare regională, care să stimuleze

2. subliniază faptul că, pe lângă criza 
economică cu care se confruntă Europa, 
cauzele acestei situații sunt chestiuni de 
ordin structural, care își au originea în 
politici educative și de ocupare a forței de 
muncă care trebuie îmbunătățite; 
subliniază necesitatea introducerii de noi 
strategii pedagogice mai atractive și 
incluzive care favorizează îndeosebi o 
tranziție eficace către viața activă a 
tinerilor absolvenți și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure;
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implementarea unor strategii de tranziție
către viața activă mai eficiente (cu legături 
strânse între școală și serviciu), precum și 
elaborarea de parcursuri profesionale mai 
sigure;

Or. fr

Amendamentul 11
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure;

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, chestiunile de ordin 
structural, care derivă din politici
educative și de ocupare a forței de muncă,
trebuie corectate; consideră că sunt 
necesare strategii pedagogice mai atractive 
și cu un grad mai ridicat de integrare 
regională, care să țină seama de diferitele 
situații, să permită o utilizare flexibilă în 
conformitate cu nevoile și caracteristicile 
specifice ale regiunilor și să stimuleze 
implementarea unor strategii de tranziție 
către viața activă mai eficiente (cu legături 
strânse între școală și serviciu), precum și 
elaborarea de parcursuri profesionale mai 
sigure;

Or. es

Amendamentul 12
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare 
regională, care să stimuleze
implementarea unor strategii de tranziție 
către viața activă mai eficiente (cu legături 
strânse între școală și serviciu), precum și 
elaborarea de parcursuri profesionale mai 
sigure;

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă decente,
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea, printre altele, în 
politici educative și de ocupare a forței de 
muncă care trebuie corectate, pentru a 
stimula implementarea unor strategii de 
tranziție către viața activă mai eficiente (cu 
legături strânse între școală și serviciu), 
precum și elaborarea de parcursuri 
profesionale mai sigure;

Or. en

Amendamentul 13
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
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parcursuri profesionale mai sigure; parcursuri profesionale mai sigure; 
subliniază consecințele alarmante ale 
crizei economice și ale măsurilor de 
austeritate asupra situației tinerilor; 
reamintește că reducerile bugetare 
subminează serios investițiile în domenii 
deosebit de importante pentru viitorul 
tinerilor, precum educația, formarea, 
cercetarea și inovarea;

Or. fr

Amendamentul 14
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este 
necesar să se stimuleze activitatea 
economică, condiție prealabilă pentru orice 
soluție în vederea creării de locuri de 
muncă sustenabile și durabile, cauzele 
acestei situații sunt chestiuni de ordin 
structural, care își au originea în politici 
educative și de ocupare a forței de muncă 
care trebuie corectate, fiind necesară o 
nouă generație de strategii pedagogice mai 
atractive și cu un grad mai ridicat de 
integrare regională, care să stimuleze 
implementarea unor strategii de tranziție 
către viața activă mai eficiente (cu legături 
strânse între școală și serviciu), precum și 
elaborarea de parcursuri profesionale mai 
sigure;

2. subliniază faptul că este necesar să se
stimuleze activitatea economică, condiție 
prealabilă pentru orice soluție în vederea 
creării de locuri de muncă sustenabile, 
stabile și durabile și subliniază cauzele 
acestei situații care sunt chestiuni de ordin 
structural, cu originea în politici educative 
și de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate prin crearea unei noi generații 
de strategii pedagogice mai atractive ca 
răspuns la necesitățile întreprinderilor și 
cu un grad mai ridicat de integrare 
regională, care să stimuleze implementarea 
unor strategii de tranziție către viața activă 
mai eficiente (cu legături strânse între 
școală și serviciu);

Or. bg

Amendamentul 15
Maria do Céu Patrão Neves
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure;

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure; pe 
lângă acești factori, consideră că este 
important să se definească domeniile 
prioritare pentru dezvoltarea fiecărei 
regiuni și să se contureze sau să se creeze 
programe de antreprenoriat pentru tinerii 
din aceste regiuni;

Or. pt

Amendamentul 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
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corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure;

corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure, care să 
includă și stagii obligatorii în toate 
filialele, pe perioada studiilor, pentru o 
primă experiență profesională în 
domeniu;

Or. ro

Amendamentul 17
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure;

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu, îndeosebi prin sisteme de 
învățământ duale), precum și elaborarea 
de parcursuri profesionale mai sigure;

Or. en
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Amendamentul 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională, 
care să stimuleze implementarea unor 
strategii de tranziție către viața activă mai 
eficiente (cu legături strânse între școală și 
serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure;

2. subliniază faptul că, întrucât este necesar 
să se stimuleze activitatea economică, 
condiție prealabilă pentru orice soluție în 
vederea creării de locuri de muncă 
sustenabile și durabile, cauzele acestei 
situații sunt chestiuni de ordin structural, 
care își au originea în politici educative și 
de ocupare a forței de muncă care trebuie 
corectate, fiind necesară o nouă generație 
de strategii pedagogice mai atractive și cu 
un grad mai ridicat de integrare regională și 
crearea de rețele de platforme pentru 
schimbul de experiențe și de cele mai 
bune practici între regiuni și statele sale 
membre, care să stimuleze implementarea 
unor strategii de tranziție către viața activă 
mai eficiente (cu legături strânse între 
școală și serviciu), precum și elaborarea de 
parcursuri profesionale mai sigure;

Or. en

Amendamentul 19
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța abordării 
nepotrivirilor geografice între oferta și 
cererea de locuri de muncă, atât în cadrul 
cât și între statele membre, îndeosebi prin 
reformele EURES, în vederea 
îmbunătățirii șanselor de inserție 
profesională a tinerilor;
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Or. en

Amendamentul 20
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, prin sprijinirea și 
completarea eforturilor depuse de statele 
membre pentru a stimula activitatea 
economică și pentru a încuraja ocuparea 
forței de muncă pe întreg teritoriul lor, în 
special în regiunile cele mai grav afectate, 
politica regională europeană reprezintă 
un instrument fundamental cu care 
Uniunea poate contribui la depășirea 
situației actuale, prin orientarea și 
conturarea punerii în aplicare a 
reformelor structurale necesare și prin 
concentrarea investițiilor asupra 
acțiunilor prioritare; consideră că 
acțiunile coordonate în temeiul celor cinci 
fonduri din cadrul strategic comun 
(FEDER, FSE, Fondul de coeziune, 
FEADR și EMFF) sunt esențiale pentru a 
promova în comun competitivitatea și 
convergența, stabilind priorități 
corespunzătoare în materie de investiții în 
fiecare țară și regiune europeană și 
oferind sprijin pentru toate instrumentele 
financiare care au capacitatea de a 
intensifica investițiile private și, în același 
timp, de a multiplica impactul investițiilor 
naționale;

Or. es

Amendamentul 21
Verónica Lope Fontagné
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că asigurarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
pe teritoriul UE necesită investiții în 
regiunile defavorizate; consideră că 
fondurile structurale trebuie să contribuie 
la realizarea acestor investiții, prevenind 
lipsa de activitate sau activitatea redusă în 
unele regiuni și promovând astfel 
investițiile private și dezvoltarea 
economică și regională;

Or. es

Amendamentul 22
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază importanța promovării 
mobilității în rândul tinerilor europeni 
atât la nivel național, cât și la nivel 
european, ceea ce le va asigura 
dezvoltarea personală și profesională;

Or. es

Amendamentul 23
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, întrucât se prevede că în
fiecare an dispar 15 % din locurile de 

3. consideră că piața forței de muncă 
cunoaște distrugerea și crearea de locuri 
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muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și 
anticipatoare în ceea ce privește 
schimbările, în vederea elaborării unei 
politici cu adevărat eficiente în domeniul 
ocupării forței de muncă; consideră că 
sunt esențiale politici privind calificările 
care să promoveze efectiv corespondența, 
inițială și permanentă, dintre competențe 
și nevoile întreprinderilor și ale economiei 
în toate regiunile UE;

de muncă în diferite sectoare ale 
economiei, ceea ce presupune eforturi 
continue la nivelul formării și al 
sistemelor de protecție și monitorizare a 
șomerilor, cu scopul de a sprijini cât mai 
mult întreprinderile și angajații în această 
instabilitate structurală; prin urmare, 
consideră că o politică eficace de ocupare 
a forței de muncă trebuie să pună 
accentul pe calificările și competențele 
relevante pentru nevoile actorilor 
economici din bazinele economice 
regionale ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 24
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, întrucât se prevede că în 
fiecare an dispar 15 % din locurile de 
muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și 
anticipatoare în ceea ce privește 
schimbările, în vederea elaborării unei 
politici cu adevărat eficiente în domeniul 
ocupării forței de muncă; consideră că 
sunt esențiale politici privind calificările 
care să promoveze efectiv corespondența, 
inițială și permanentă, dintre competențe și 
nevoile întreprinderilor și ale economiei în 
toate regiunile UE;

3. consideră că este nevoie de o abordare 
globală corespunzătoare pentru a anticipa 
schimbările ca parte a unei politici de 
ocupare a forței de muncă cu adevărat 
eficiente, atrăgând atenția asupra 
grupurilor celor mai marginalizate ale 
populației și care se confruntă cu cel mai 
ridicat risc de șomaj, alături de 
dezavantaje teritoriale specifice; consideră 
că sunt esențiale politici privind calificările 
care să promoveze efectiv corespondența, 
inițială și permanentă, dintre competențe și 
nevoile întreprinderilor și ale economiei în 
toate regiunile UE;

Or. en

Amendamentul 25
Verónica Lope Fontagné
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, întrucât se prevede că în 
fiecare an dispar 15 % din locurile de 
muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și anticipatoare 
în ceea ce privește schimbările, în vederea 
elaborării unei politici cu adevărat 
eficiente în domeniul ocupării forței de 
muncă; consideră că sunt esențiale politici 
privind calificările care să promoveze 
efectiv corespondența, inițială și 
permanentă, dintre competențe și nevoile 
întreprinderilor și ale economiei în toate 
regiunile UE;

3. consideră că, întrucât se prevede că în 
fiecare an dispar 15 % din locurile de 
muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și anticipatoare 
în ceea ce privește schimbările necesare 
pentru a realiza o creștere și o ocupare a 
forței de muncă cu adevărat durabile;
consideră că măsurile vor fi eficiente 
numai dacă între acestea se creează o 
legătură strânsă, astfel încât să crească 
productivitatea, să se intensifice 
investițiile și să se promoveze sectoarele 
cu un potențial ridicat de creștere, în 
special sectoarele legate de economia 
ecologică și TIC; consideră că, în acest 
context, este crucial să se dezvolte 
competențele capitalului uman, prin 
crearea unor politici privind calificările 
care să promoveze efectiv corespondența, 
inițială și permanentă, dintre competențe și 
nevoile întreprinderilor și ale economiei în 
toate regiunile UE;

Or. es

Amendamentul 26
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, întrucât se prevede că în 
fiecare an dispar 15 % din locurile de 
muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și anticipatoare 
în ceea ce privește schimbările, în vederea 
elaborării unei politici cu adevărat eficiente 
în domeniul ocupării forței de muncă; 
consideră că sunt esențiale politici privind 

3. consideră că, întrucât se prevede că în 
fiecare an dispar 15 % din locurile de 
muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și anticipatoare 
în ceea ce privește schimbările, în vederea 
elaborării unei politici cu adevărat eficiente 
în domeniul ocupării forței de muncă; 
subliniază importanța eliminării 
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calificările care să promoveze efectiv 
corespondența, inițială și permanentă, 
dintre competențe și nevoile 
întreprinderilor și ale economiei în toate 
regiunile UE;

decalajului dintre învățământul superior 
și piața ocupării forței de muncă, și 
subliniază că nepotrivirea între 
competențele educaționale și locurile de 
muncă de astăzi trebuie remediată 
îndeosebi din partea instituțiilor de 
învățământ. Invită miniștrii educației din 
UE și instituțiile de învățământ superior 
din UE să adauge ucenicii și stagii ca 
parte integrantă a programelor tuturor 
studiilor și cursurilor relevante; consideră 
că sunt esențiale politici privind calificările 
care să promoveze efectiv corespondența, 
inițială și permanentă, dintre competențe și 
nevoile întreprinderilor și ale economiei în 
toate regiunile UE;

Or. en

Amendamentul 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, întrucât se prevede că în 
fiecare an dispar 15 % din locurile de 
muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și anticipatoare 
în ceea ce privește schimbările, în vederea 
elaborării unei politici cu adevărat eficiente 
în domeniul ocupării forței de muncă; 
consideră că sunt esențiale politici privind 
calificările care să promoveze efectiv 
corespondența, inițială și permanentă, 
dintre competențe și nevoile 
întreprinderilor și ale economiei în toate 
regiunile UE;

3. consideră că, întrucât se prevede că în 
fiecare an dispar 15 % din locurile de 
muncă și sunt create tot atâtea altele, este 
nevoie de o viziune globală și anticipatoare 
în ceea ce privește schimbările, în vederea 
elaborării unei politici cu adevărat eficiente 
în domeniul ocupării forței de muncă; 
consideră că sunt esențiale politici privind 
calificările care să promoveze efectiv 
corespondența, inițială și permanentă, 
dintre competențe și nevoile 
întreprinderilor și ale economiei în toate 
regiunile UE și pentru a evita creșterea 
necesarului de forță de muncă în meserii 
care sunt deja deficitare;

Or. ro
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Amendamentul 28
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3а. solicită o mai mare stabilitate și 
securitate a locurilor de muncă și crearea 
de mecanisme de protecție pentru a 
preveni exploatarea prin muncă a 
tinerilor europeni de către angajatori, 
situație prezentă în unele state membre;

Or. bg

Amendamentul 29
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că IMM-urile 
reprezintă motorul Europei, piatra de 
temelie a ocupării forței de muncă și 
principala cale de ieșire din criză; prin 
urmare, consideră că este necesar să se 
îmbunătățească accesul la finanțare și 
mediul de afaceri în care IMM-urile își 
desfășoară activitatea;

Or. es

Amendamentul 30
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, alături de strategiile UE 
de ocupare a forței de muncă, orașele și 
regiunile trebuie să joace un rol 
important în evaluarea piețelor locale ale 
ocupării forței de muncă și adaptarea 
programelor pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 31
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din 
domeniul ocupării forței de muncă, care 
trebuie să se bazeze pe trei puncte 
fundamentale: o abordare orientată spre 
viitor, astfel încât să se anticipeze mai bine 
evoluțiile pieței forței de muncă și acestea 
să fie mai bine conectate cu educația și 
formarea, o implicare sporită a tuturor 
părților interesate și o abordare regională, 
care să permită existența unor mecanisme 
de decizie și pentru o mai bună percepție a 
problemelor mai eficiente și să facă mai 
ușor de sesizat nevoile în ceea ce privește 
calificarea;

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să dezvolte strategii de 
educație și de formare pentru a extinde 
piața muncii, prin consolidarea cooperării 
interregionale, care trebuie să se bazeze 
pe: o abordare orientată spre viitor, astfel 
încât să se evalueze mai bine evoluțiile 
pieței forței de muncă și acestea să fie mai 
bine conectate cu educația și formarea, o 
implicare sporită a tuturor părților 
interesate și a partenerilor locali și o 
abordare regională, care să permită 
existența unor mecanisme de decizie și 
pentru o mai bună percepție a problemelor 
mai eficiente și să facă mai ușor de sesizat 
nevoile în ceea ce privește calificarea;

Or. bg

Amendamentul 32
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 4



PE513.123v01-00 22/37 AM\939864RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din 
domeniul ocupării forței de muncă, care 
trebuie să se bazeze pe trei puncte 
fundamentale: o abordare orientată spre 
viitor, astfel încât să se anticipeze mai bine 
evoluțiile pieței forței de muncă și acestea 
să fie mai bine conectate cu educația și 
formarea, o implicare sporită a tuturor 
părților interesate și o abordare regională, 
care să permită existența unor mecanisme 
de decizie și pentru o mai bună percepție a 
problemelor mai eficiente și să facă mai 
ușor de sesizat nevoile în ceea ce privește 
calificarea;

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din 
domeniul ocupării forței de muncă, care 
trebuie să se bazeze pe trei puncte 
fundamentale:

- o abordare orientată spre viitor, astfel 
încât să se anticipeze mai bine evoluțiile 
pieței forței de muncă și acestea să fie mai 
bine conectate cu educația și formarea;
invită în acest sens Comisia să colaboreze 
mai îndeaproape cu statele membre 
pentru a stabili previziuni pe termen 
mediu și lung cu privire la competențele 
cerute de piața locală și regională a forței 
de muncă;
- o implicare sporită a tuturor părților 
interesate, inclusiv a organizațiilor pentru 
tineri;
- și o abordare regională în cadrul 
strategiilor de dezvoltare teritorială 
integrată, care să ia în considerare 
necesitățile locale și caracteristicile 
teritoriale, făcând posibilă o mai bună 
identificare a locurilor de muncă 
orientate spre viitor, îndeosebi în 
sectoarele inovatoare precum cele 
ecologice și întreprinderile sociale, care 
să permită existența unor mecanisme de 
decizie și pentru o mai bună percepție a 
problemelor mai eficiente și să facă mai 
ușor de sesizat nevoile în ceea ce privește 
calificarea;
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Or. en

Amendamentul 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din 
domeniul ocupării forței de muncă, care 
trebuie să se bazeze pe trei puncte 
fundamentale: o abordare orientată spre 
viitor, astfel încât să se anticipeze mai bine 
evoluțiile pieței forței de muncă și acestea 
să fie mai bine conectate cu educația și 
formarea, o implicare sporită a tuturor 
părților interesate și o abordare regională, 
care să permită existența unor mecanisme 
de decizie și pentru o mai bună percepție a 
problemelor mai eficiente și să facă mai 
ușor de sesizat nevoile în ceea ce privește 
calificarea;

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să pună în aplicare 
măsurile elaborate în cadrul Garanției 
pentru tineret, să promoveze schimburile 
de modele de succes care au avut ca 
rezultat tendințe pozitive în ceea ce 
privește reducerea șomajului în rândul 
tinerilor și al grupului de tineri care nu 
beneficiază de educație, formare sau loc 
de muncă și să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din 
domeniul ocupării forței de muncă, care 
trebuie să se bazeze pe trei puncte 
fundamentale: o abordare orientată spre 
viitor, astfel încât să se anticipeze mai bine 
evoluțiile pieței forței de muncă și acestea 
să fie mai bine conectate cu educația și 
formarea, o implicare sporită a tuturor 
părților interesate și o abordare regională, 
care să permită existența unor mecanisme 
de decizie și pentru o mai bună percepție a 
problemelor mai eficiente și să facă mai 
ușor de sesizat nevoile în ceea ce privește 
calificarea;

Or. en

Amendamentul 34
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din 
domeniul ocupării forței de muncă, care 
trebuie să se bazeze pe trei puncte 
fundamentale: o abordare orientată spre 
viitor, astfel încât să se anticipeze mai bine 
evoluțiile pieței forței de muncă și acestea 
să fie mai bine conectate cu educația și 
formarea, o implicare sporită a tuturor 
părților interesate și o abordare regională, 
care să permită existența unor mecanisme 
de decizie și pentru o mai bună percepție a 
problemelor mai eficiente și să facă mai 
ușor de sesizat nevoile în ceea ce privește 
calificarea;

4. încurajează statele membre și autoritățile 
regionale și locale să asigure o mai mare 
eficacitate a politicilor educative și din 
domeniul ocupării forței de muncă, care 
trebuie să se bazeze pe trei puncte 
fundamentale: o abordare orientată spre 
viitor, astfel încât să se anticipeze mai bine 
evoluțiile pieței forței de muncă și acestea 
să fie mai bine conectate cu educația și 
formarea, o implicare sporită a tuturor 
părților interesate, îndeosebi în sectorul 
privat și o abordare regională, care să 
permită existența unor mecanisme de 
decizie și pentru o mai bună percepție a 
problemelor mai eficiente și să facă mai 
ușor de sesizat nevoile în ceea ce privește 
calificarea;

Or. en

Amendamentul 35
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să încurajeze 
mobilitatea tinerilor pe baza unei mai 
bune recunoașteri a competențelor și a 
calificărilor, a unei mai bune coordonări 
între sistemele de securitate socială și a 
unui acces îmbunătățit la locuințe 
disponibile la prețuri accesibile, inclusiv 
locuințe sociale, și la credite financiare;

Or. en

Amendamentul 36
Alain Cadec
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța programelor de 
formare pe tot parcursul vieții pentru a 
favoriza reconversia profesională; 
subliniază, în acest sens, eficacitatea 
programelor europene, care ar trebui 
menținute și consolidate în următoarea 
perioadă de programare financiară;

Or. fr

Amendamentul 37
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre și regiunile 
acestora să dezvolte politici de combatere 
a abandonului școlar și de reintegrare a 
tinerilor care abandonează școala; 
subliniază, în acest sens, eforturile 
importante necesare în numeroase state 
membre pentru sprijinirea și orientarea 
elevilor din ciclul secundar și studenților;

Or. fr

Amendamentul 38
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă statele membre să elimine 
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barierele existente pentru programele de 
ucenicie și stagii transfrontaliere pentru a 
răspunde mai bine ofertei și cererii 
oportunităților de formare la locul de 
muncă pentru tineri, îmbunătățind astfel 
mobilitatea și posibilitățile de angajare, 
îndeosebi în regiunile de frontieră;

Or. en

Amendamentul 39
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să evite 
reducerile majore în domenii importante 
precum educația și inovarea, întrucât, 
împreună cu celelalte efecte negative ale 
crizei economice și financiare, aceste 
reduceri reprezintă un obstacol serios în 
combaterea șomajului în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 40
Maria do Céu Patrão Neves

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ținând seama de faptul că Programul 
Uniunii Europene pentru schimbări 
sociale și inovare socială (2014-2020) 
evidențiază lipsa de cunoștințe ca factor 
care împiedică dezvoltarea inovării 
sociale în cadrul Uniunii, încurajează 
statele membre și autoritățile regionale și 
locale să promoveze diseminarea 
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programelor de sprijin pentru tinerii 
antreprenori și să ia în considerare în 
cadrul programelor de antreprenoriat 
existente caracteristicile regionale 
specifice, având în vedere faptul că 
acestea pot dicta succesul sau eșecul 
inițiativelor tinerilor, în special în 
regiunile ultraperiferice; 

Or. pt

Amendamentul 41
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită statele membre să promoveze în 
cadrul sistemelor lor de învățământ 
parcursurile profesionale, slab valorizate 
în cadrul programelor școlare și 
universitare; consideră că aceste filiere 
profesionale au un potențial puternic în
ceea ce privește ocuparea forței de muncă 
pe teritoriul statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 42
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că programele UE și, 
îndeosebi, fondurile structurale și de 
coeziune au fost instrumentele cele mai 
eficiente pentru crearea de noi locuri de 
muncă în rândul tinerilor și, prin urmare, 
ar trebui acordată în continuare o atenție 
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suplimentară acestor programe, iar 
fiecare regiune ar trebui să utilizeze pe 
deplin finanțarea UE disponibilă în 
beneficiul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 43
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel;

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel; subliniază necesitatea 
imperativă ca perioada de programare 
2014-2020 să dedice cel puțin 25 % din 
alocarea politicii de coeziune FSE, 
precum și să aloce cel puțin 20 % din FSE 
inițiativei emblematice a UE 2020 privind 
„promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei”, în cadrul căreia 
șomajul în rândul tinerilor ar reprezenta 
o prioritate; invită statele membre și 
autoritățile locale și regionale să 
stabilească strategii de dezvoltare 
teritorială integrată – și să utilizeze noi 
instrumente pentru a le sprijini – inclusiv 
componente de formare și ocupare a 
forței de muncă, îndeosebi pentru a 
sprijini construirea și modernizarea 
infrastructurilor sociale accesibile;

Or. en

Amendamentul 44
Nuno Teixeira
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel;

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel; subliniază că politicile de 
coeziune, îndeosebi FSE, pot contribui la 
sprijinirea întreprinderilor care angajează 
tineri și reducerea șomajului în rândul 
tinerilor. FSE contribuie, de asemenea, la 
reducerea impozitării pentru 
întreprinderile care angajează tineri, 
pentru a stimula crearea de locuri de 
muncă pentru tineret și pentru a evita 
birocrația atunci când întreprinderile 
solicită fonduri europene;

Or. en

Amendamentul 45
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel;

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel, luând măsurile necesare 
pentru piața muncii, educație și formare, 
în scopul de a sprijini lucrătorii să se 
adapteze la nevoile din sectorul de 
producție și să obțină noi competențe și 
locuri de muncă (inclusiv, printre altele, 
locuri de muncă ecologice, locuri de 
muncă necesare ca urmare a tendințelor 
demografice, a noilor tehnologii și a 
diversificării ocupării forței de muncă în 
zonele rurale);
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Or. es

Amendamentul 46
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel;

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel; solicită acordarea unei atenții 
deosebite regiunilor celor mai afectate de 
șomajul în rândul tinerilor, care în unele 
cazuri depășește 50 % și agravează 
disparitățile regionale;

Or. fr

Amendamentul 47
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel;

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, pentru a combate 
șomajul în rândul tinerilor;

Or. bg

Amendamentul 48
Justina Vitkauskaite Bernard
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel;

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, pentru a mobiliza 
fondurile structurale în vederea stimulării 
investițiilor pentru creștere și locuri de 
muncă, și ca răspuns prioritar la acest 
flagel;

Or. en

Amendamentul 49
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, ca răspuns prioritar la 
acest flagel;

5. solicită acțiuni combinate din partea 
fondurilor europene, în special a 
instrumentelor politicii de coeziune, cum ar 
fi FSE și FEDER, pentru a sprijini lupta 
împotriva șomajului în rândul tinerilor;

Or. de

Amendamentul 50
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. susține că este deosebit de important 
să se revitalizeze activitatea economică și 
să se acorde sprijin creării de locuri de 
muncă pentru tineri; invită Comisia și 
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statele membre să dezvolte și să 
investească într-un proiect de pepiniere de 
întreprinderi la nivelul UE, în care 
pepinierele de întreprinderi din toate 
statele membre permit tinerilor 
antreprenori să înființeze propria 
întreprindere într-un mediu protejat, 
creând totodată un sentiment de unitate 
prin intermediul dimensiunii 
paneuropene a proiectului de pepinieră; 
consideră, în plus, că ar trebui creat un 
mediu adecvat pentru capitalurile de risc, 
îndeosebi în ceea ce privește impozitarea,
pentru a sprijini dezvoltarea acestei piețe 
noi;

Or. en

Amendamentul 51
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează Banca Europeană de 
Investiții să investească în crearea de 
locuri de muncă pentru tineri, cu condiția 
să evite beneficiile colaterale și să acorde 
împrumuturi îndeosebi IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 52
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută anunțul făcut cu ocazia 
Consiliului European din 8 și 
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9 februarie 2013 cu privire la crearea 
Inițiativei privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor pentru 
regiunile în care rata șomajului în rândul 
tinerilor ar depăși 25 % din media la 
nivelul Uniunii; subliniază încă o dată 
necesitatea punerii în aplicare a unui 
instrument de limitare a barierelor 
administrative inutile; speră ca această 
inițiativă să servească în primul rând 
finanțării programului „Garanția pentru 
tineret” în cadrul Uniunii Europene prin 
Regulamentul [.../...] (FSE);

Or. fr

Amendamentul 53
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. pentru a asigura o intervenție 
eficientă a fondurilor care fac parte din 
cadrul strategic comun și pentru a 
maximiza impactul investițiilor și al 
finanțării europene asupra situației 
socioeconomice a unei țări și a regiunilor 
acesteia, subliniază faptul că ar trebui să 
se pună accent pe un număr limitat de 
priorități, în special în cazurile în care 
eforturile naționale de consolidare fiscală 
sunt semnificative;

Or. es

Amendamentul 54
Younous Omarjee

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută anunțul Comisiei privind un 
pachet pentru combaterea șomajului în 
rândul tinerilor, care urmează să fie 
prezentat în iunie și care, după Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor și mai ales Garanția pentru tineret, 
în conformitate cu Strategia UE 2020, să 
propună soluții care să stimuleze crearea de 
locuri de muncă sustenabile, să reducă 
insecuritatea, să consolideze programele de 
mobilitate în cadrul UE și să promoveze o 
cooperare interregională mai accentuată, ca 
parte a unei foi de parcurs privind viitorul 
uniunii economice și monetare cu un grad 
mai ridicat de coeziune economică, socială 
și teritorială.

6. salută anunțul Comisiei privind un 
pachet pentru combaterea șomajului în 
rândul tinerilor, care urmează să fie 
prezentat în iunie și care, după Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor și mai ales Garanția pentru tineret, 
urmărește să propună soluții care să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
sustenabile, să reducă insecuritatea, să 
consolideze programele de mobilitate în 
cadrul UE și să promoveze o cooperare 
interregională mai accentuată, ca parte a 
unei foi de parcurs privind viitorul uniunii 
economice și monetare cu un grad mai 
ridicat de coeziune economică, socială și 
teritorială. constată, cu toate acestea, că 
finanțarea prevăzută pentru combaterea 
șomajului în rândul tinerilor nu este 
suficientă; subliniază că propunerea de a 
finanța „Inițiativa privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor” cu 
6 miliarde EUR pentru perioada 2014-
2020 este departe de a fi suficientă pentru 
a avea un impact semnificativ asupra 
situației tinerilor; reamintește că, potrivit 
Organizației Internaționale a Muncii, ar 
fi necesar un buget de 
21 de miliarde EUR pentru a pune în 
aplicare în mod eficient „Garanția pentru 
tineret” în perioada 2014-2020.

Or. fr

Amendamentul 55
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută anunțul Comisiei privind un 
pachet pentru combaterea șomajului în 

6. salută anunțul Comisiei privind un 
pachet pentru combaterea șomajului în 



AM\939864RO.doc 35/37 PE513.123v01-00

RO

rândul tinerilor, care urmează să fie 
prezentat în iunie și care, după Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor și mai ales Garanția 
pentru tineret, în conformitate cu Strategia 
UE 2020, să propună soluții care să 
stimuleze crearea de locuri de muncă 
sustenabile, să reducă insecuritatea, să 
consolideze programele de mobilitate în 
cadrul UE și să promoveze o cooperare 
interregională mai accentuată, ca parte a 
unei foi de parcurs privind viitorul uniunii 
economice și monetare cu un grad mai 
ridicat de coeziune economică, socială și 
teritorială.

rândul tinerilor, care urmează să fie 
prezentat în iunie și care, în conformitate 
cu Strategia UE 2020, ar propune soluții 
care să stimuleze crearea de locuri de 
muncă sustenabile, să reducă insecuritatea, 
să consolideze programele de mobilitate în 
cadrul UE și să promoveze o cooperare 
interregională mai accentuată, ca parte a 
unei foi de parcurs privind viitorul uniunii 
economice și monetare cu un grad mai 
ridicat de coeziune economică, socială și 
teritorială.

Or. fr

Amendamentul 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută anunțul Comisiei privind un 
pachet pentru combaterea șomajului în 
rândul tinerilor, care urmează să fie 
prezentat în iunie și care, după Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor și mai ales Garanția pentru tineret, 
în conformitate cu Strategia UE 2020, să 
propună soluții care să stimuleze crearea de 
locuri de muncă sustenabile, să reducă 
insecuritatea, să consolideze programele de 
mobilitate în cadrul UE și să promoveze o 
cooperare interregională mai accentuată, ca 
parte a unei foi de parcurs privind viitorul 
uniunii economice și monetare cu un grad 
mai ridicat de coeziune economică, socială 
și teritorială.

6. salută anunțul Comisiei privind un 
pachet pentru combaterea șomajului în 
rândul tinerilor, care urmează să fie 
prezentat în iunie și care, după Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor și mai ales Garanția pentru tineret, 
în conformitate cu Strategia UE 2020, să 
propună soluții care să stimuleze crearea de 
locuri de muncă sustenabile și șanse egale 
pentru tineri, care promovează 
incluziunea socială, să reducă 
insecuritatea, să consolideze programele de 
mobilitate în cadrul UE și să promoveze o 
cooperare interregională mai accentuată, ca 
parte a unei foi de parcurs privind viitorul 
uniunii economice și monetare cu un grad 
mai ridicat de coeziune economică, socială 
și teritorială.

Or. en
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Amendamentul 57
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare rapid Garanția pentru tineret și 
să înființeze servicii publice de ocupare a 
forței de muncă mai eficiente și mai 
accesibile, pentru a oferi locuri de muncă 
și formări adecvate tinerilor; solicită 
Comisiei să sprijine regiunile și statele 
membre care doresc să introducă 
programul „Garanția pentru tineret” la 
nivel național și regional; invită Consiliul 
UE să crească în mod semnificativ 
componenta financiară a inițiativei, 
orientându-se după cifra de 
21 de miliarde EUR recomandată de OIM 
pentru punerea în aplicare a 
programului;

Or. en

Amendamentul 58
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că ar trebui elaborate 
programe noi menite să asigure tinerilor o 
educație tehnologică performantă și să 
promoveze posibilitățile acestora de a se 
specializa sau de a lucra pe teritoriul altui 
stat membru;

Or. en
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Amendamentul 59
Karima Delli, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că investițiile în programe 
precum „Garanția pentru tineret” nu ar 
trebui să facă obiectul măsurilor de 
austeritate;

Or. en


