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11.9.2017 B8-0495/1 

Amendamentul  1 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Viitorul Programului Erasmus+ 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că activitățile de 

voluntariat încurajează dezvoltarea 

participării civice și a cetățeniei active și 

totodată cresc șansele participanților de a 

găsi un loc de muncă; subliniază, prin 

urmare, faptul că finanțarea în cadrul 

Programului Erasmus+ ar trebui să facă 

parte dintr-o strategie de politică mai 

amplă menită să creeze în Europa un mediu 

favorabil voluntariatului, fără a dubla 

inițiativele de succes existente, ci 

dimpotrivă, consolidându-le; 

9. subliniază că activitățile de 

voluntariat încurajează dezvoltarea 

participării civice și a cetățeniei active și 

totodată contribuie la creșterea șanselor 

participanților de a găsi un loc de muncă; 

subliniază, prin urmare, faptul că finanțarea 

în cadrul Programului Erasmus+ ar trebui 

să facă parte dintr-o strategie de politică 

mai amplă menită să creeze în Europa un 

mediu favorabil voluntariatului, fără a 

dubla inițiativele de succes existente, ci 

dimpotrivă, consolidându-le; reamintește, 

cu toate acestea, că potențialele locuri de 

muncă de calitate nu pot fi niciodată 

înlocuite cu activități de voluntariat 

neremunerate;  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/2 

Amendamentul  2 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Viitorul Programului Erasmus+ 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de faptul că Erasmus+ ar 

trebui să încurajeze legături mai 

puternice între instituțiile de învățământ 

și formare și mediul de afaceri, pentru a 

îmbunătăți competențele și capacitatea de 

inserție profesională a participanților la 

program și competitivitatea economiei 

europene;  

eliminat 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/3 

Amendamentul  3 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Viitorul Programului Erasmus+ 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că acțiunile legate de 

învățământul profesional și tehnic (VET) 

din cadrul Erasmus+ ajută participanții să 

dobândească competențe și să acumuleze 

experiența necesară pe piața muncii, 

contribuind astfel la creșterea capacității 

lor de inserție profesională și integrare 

socială; încurajează îmbunătățirea 

acțiunilor VET din cadrul Erasmus+, 

pentru ca acesta să devină mai modern, mai 

accesibil, mai simplu și mai adecvat erei 

digitale; 

12. subliniază că acțiunile legate de 

învățământul profesional și tehnic (VET) 

din cadrul Erasmus+ ajută participanții să 

dobândească competențe și să acumuleze o 

experiență care poate fi utilizată pe piața 

muncii, contribuind astfel la creșterea 

capacității lor de inserție profesională și 

integrare socială; încurajează îmbunătățirea 

acțiunilor VET din cadrul Erasmus+, 

pentru ca acesta să devină mai modern, mai 

accesibil, mai simplu și mai adecvat erei 

digitale; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/4 

Amendamentul  4 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Viitorul Programului Erasmus+ 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. recunoaște potențialul ridicat al 

extinderii mobilității pentru cursanții din 

învățământul profesional și tehnic (VET) la 

misiuni pe termen scurt și lung (Erasmus 

Pro), pentru a consolida contribuția UE la 

lupta împotriva șomajului în rândul 

tinerilor; îndeamnă Comisia și statele 

membre să consolideze oportunitățile de 

mobilitate a cursanților VET și 

dimensiunea profesională a programului de 

ucenicie, cu scopul atât de a recunoaște 

valoarea inerentă a programelor de 

ucenicie, cât și de a stimula reformele 

naționale, pentru a continua dezvoltarea 

formării și calificărilor profesionale și 

pentru a promova recunoașterea lor; 

reafirmă, în același timp, că un stagiu de 

formare reprezintă o oportunitate de 

învățare care nu înlocuiește un loc de 

muncă remunerat; 

13. recunoaște potențialul extinderii 

mobilității pentru cursanții din 

învățământul profesional și tehnic (VET) la 

misiuni pe termen scurt și lung (Erasmus 

Pro), pentru a consolida contribuția UE la 

lupta împotriva șomajului în rândul 

tinerilor; îndeamnă Comisia și statele 

membre să consolideze oportunitățile de 

mobilitate a cursanților VET și 

dimensiunea profesională a programului de 

ucenicie, cu scopul de a recunoaște 

valoarea inerentă a programelor de 

ucenicie; reafirmă, în același timp, că un 

stagiu de formare reprezintă o oportunitate 

de învățare care nu înlocuiește un loc de 

muncă remunerat; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/5 

Amendamentul  5 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Viitorul Programului Erasmus+ 

Propunere de rezoluție 

Subtitlu (înainte de punctul 20) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Identitatea europeană și cetățenia activă 

 

Cetățenia activă  

Or. en 



 

AM\1134024RO.docx  PE605.630v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.9.2017 B8-0495/6 

Amendamentul  6 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Viitorul Programului Erasmus+ 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. își exprimă convingerea fermă că 

Programul Erasmus+ ar trebui să continue 

să stimuleze cetățenia activă, educația 

civică, înțelegerea interculturală și 

dezvoltarea unui sentiment de identitate 

europeană; insistă, prin urmare, ca toate 

activitățile de mobilitate ce vizează 

educația și formarea profesională și 

învățarea formală și nonformală finanțate 

prin Programul Erasmus+ să sensibilizeze 

de asemenea tinerii cu privire la valoarea 

adăugată a cooperării europene în 

domeniul educației și să îi încurajeze să se 

implice în chestiunile europene; 

20. își exprimă convingerea fermă că 

Programul Erasmus+ ar trebui să continue 

să stimuleze cetățenia activă, educația 

civică, înțelegerea interculturală și 

dezvoltarea unui sentiment de apartenență 

europeană comună; insistă, prin urmare, ca 

toate activitățile de mobilitate ce vizează 

educația și formarea profesională și 

învățarea formală și nonformală finanțate 

prin Programul Erasmus+ să sensibilizeze 

de asemenea tinerii cu privire la valoarea 

adăugată a cooperării europene în 

domeniul educației și să îi încurajeze să se 

implice în chestiunile europene; 

Or. en 

 

 


