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Amendamentul 1
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu; subliniază că 
educația reprezintă un instrument esențial 
în răspunsul mondial la schimbările 
climatice, ajutând tinerii să înțeleagă 
efectele încălzirii globale și oferindu-le 
informațiile necesare pentru a aborda 
schimbările climatice și a participa la 
eforturile de atingere a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale UE;

Or. en

Amendamentul 2
Laurence Farreng

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant, datorită 
conținutului și sferei lor de acțiune, în 
promovarea învățământului în sensul 
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ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea și diseminarea unor soluții 
creative, favorabile incluziunii și accesibile 
pentru abordarea provocărilor de mediu; 
prin urmare, solicită ca aceste trei 
programe să facă parte integrantă din 
Pactul verde și să primească fonduri 
disponibile în acest cadru;

Or. fr

Amendamentul 3
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice și climatice, 
acțiunile de voluntariat pentru protecția 
mediului și a zonelor rurale, și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu; subliniază, în 
această privință, importanța stagiilor 
agricole sprijinite de Erasmus+;

Or. en

Amendamentul 4
Gilbert Collard

Proiect de aviz
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Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au, deși nu acesta este 
obiectivul principal al acestor programe, 
un rol în promovarea învățământului în 
sensul competențelor necesare pentru 
tranziția ecologică, sensibilizarea 
populației cu privire la aspectele ecologice, 
acțiunile de voluntariat pentru protecția 
mediului și în conceperea unor soluții de 
bun simț (circuite scurte, localism), 
creative și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

Or. fr

Amendamentul 5
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și 
conservarea peisajelor și patrimoniilor 
europene și în conceperea unor soluții 
creative, favorabile incluziunii și accesibile 
pentru abordarea provocărilor de mediu;

Or. fr
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Amendamentul 6
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru accesul la 
piața muncii și pentru cultivarea valorilor 
tranziției ecologice, a sensibilizării 
populației cu privire la aspectele ecologice, 
a acțiunilor de voluntariat pentru protecția 
mediului și a conceperii unor soluții 
creative, favorabile incluziunii și accesibile 
pentru abordarea provocărilor de mediu;

Or. es

Amendamentul 7
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, au un rol determinant în 
promovarea învățământului în sensul 
competențelor necesare pentru tranziția 
ecologică, sensibilizarea populației cu 
privire la aspectele ecologice, acțiunile de 
voluntariat pentru protecția mediului și în 
conceperea unor soluții creative, favorabile 
incluziunii și accesibile pentru abordarea 
provocărilor de mediu;

1. subliniază că Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
principalele programe ale UE din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii, pot avea, pe lângă scopul lor 
principal, un rol în promovarea 
învățământului în sensul competențelor 
necesare pentru tranziția ecologică, 
sensibilizarea populației cu privire la 
aspectele ecologice, acțiunile de voluntariat 
pentru protecția mediului și în conceperea 
unor soluții creative, favorabile incluziunii 
și accesibile pentru abordarea provocărilor 
de mediu;
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Or. en

Amendamentul 8
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în ceea ce privește 
Erasmus+, stagiile agricole sensibilizează 
publicul cu privire la mediu și la 
schimbările climatice; ia act de faptul că 
stagiile agricole permit tinerilor să aibă o 
activitate legată de natură, să acționeze 
respectând mediul, să descopere 
standardele ridicate și valorile producției 
europene de alimente și în plus, învață să 
păstreze și să respecte biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 9
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să introducă 
protecția mediului și educația ecologică 
ca unul dintre principiile-cheie ale 
programului CES;

Or. en

Amendamentul 10
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Proiect de aviz
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Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. Prin plasamentele de solidaritate, 
proiectele și activitățile de dezvoltare a 
rețelelor în domeniul agriculturii și al 
dezvoltării rurale, Corpul european de 
solidaritate și Erasmus+ oferă tinerilor 
o ocazie prețioasă și durabilă de a învăța 
să respecte și să protejeze clima și mediul 
și de a face schimb de bune practici;

Or. en

Amendamentul 11
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că Pactul verde 
are nevoie de o componentă culturală 
care să promoveze tranziția, utilizând arta 
și cultura, pentru a-i evidenția beneficiile, 
precum și de investiții în cultură și artă, 
ca mijloace durabile de creștere;

Or. en

Amendamentul 12
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază importanța diversității 
culturale, care este la fel de necesară 
umanității ca biodiversitatea pentru 
natură, întrucât recunoaște diversitatea 
expresiilor culturale, ca forță motrice a 
dezvoltării și a bunăstării financiare, și 
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importanța unui ecosistem cultural 
amplu, cu o varietate de origini, actori și 
conținuturi pentru dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 13
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută comunicarea Comisiei 
Europene privind planul de investiții 
pentru o Europă durabilă;  invită Comisia 
să favorizeze investițiile durabile în 
domeniile culturii, educației, tineretului și 
sportului;

Or. en

Amendamentul 14
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. reafirmă legătura dintre spațiile 
publice, în calitate de spații culturale și 
locuri de expresie culturală și 
expresivitate, ca dimensiune esențială a 
demnității umane și a incluziunii sociale, 
fără considerente de gen, origine sau altă 
formă de discriminare, și consideră astfel 
că ar trebui promovate investiții în 
actualizarea rutelor culturale și 
tradiționale care pot contribui la protecția 
și gestiunea patrimoniului și constitui 
baza unei cooperări transnaționale solide;

Or. en
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Amendamentul 15
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. consideră că planul de investiții 
trebuie să fie complementar cu alte 
politici, programe și fonduri relevante ale 
Uniunii, în special cu cele legate de 
educație și tineret, cultură și sport, 
agricultură și dezvoltare rurală, mediu și 
climă;

Or. en

Amendamentul 16
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. subliniază că planul de investiții ar 
trebui să sprijine cercetarea privind 
soluțiile bazate pe natură, tehnologiile 
verzi și alte soluții durabile care 
contribuie la protecția mediului și a 
climei;  subliniază că la finanțare ar 
trebui să aibă acces mai ales 
întreprinderile nou-înființate, tinerii 
profesioniști și tinerii care lucrează deja 
cu soluții inovatoare ecologice;

Or. en

Amendamentul 17
Victor Negrescu
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de mediu 
ale acestor programe și pentru a le face să 
se inspire reciproc;

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de mediu 
ale acestor programe și pentru a le face să 
se inspire reciproc; invită Comisia 
Europeană să supravegheze, să sprijine și 
să încurajeze statele membre să introducă 
obiectivele de mediu în aceste programe și 
prin introducerea unor fonduri 
suplimentare de tranziție, în vederea 
obținerii unui rezultat echilibrat la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 18
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de mediu 
ale acestor programe și pentru a le face să 
se inspire reciproc;

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, fondurile ar 
trebui alocate, printre altele, unor proiecte 
tematice, la nivel local, regional, național 
și european, în domeniile învățământului, 
voluntariatului și culturii, pentru a 
sensibiliza opinia publică cu privire la 
aspectele legate de climă și de mediu; 
invită Comisia să intensifice sinergiile 
dintre Pactul verde și Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
pentru a completa metodele specifice de 
tratare a aspectelor de mediu ale acestor 
programe și pentru a le face să se inspire 
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reciproc;

Or. en

Amendamentul 19
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de mediu 
ale acestor programe și pentru a le face să 
se inspire reciproc;

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; subliniază că această finanțare 
nu trebuie să afecteze conținutul artistic, 
ci să-l consolideze și să-l încurajeze; 
invită Comisia să intensifice sinergiile 
dintre Pactul verde și Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa creativă, 
pentru a completa metodele specifice de 
tratare a aspectelor de mediu ale acestor 
programe și pentru a le face să se inspire 
reciproc;

Or. en

Amendamentul 20
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de mediu 

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de mediu și 
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ale acestor programe și pentru a le face să 
se inspire reciproc;

culturale ale acestor programe, cultura 
fiind un intermediar între om și natură, și 
pentru a le face să se inspire reciproc;

Or. fr

Amendamentul 21
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de mediu 
ale acestor programe și pentru a le face să 
se inspire reciproc;

2. atrage atenția asupra faptului că, 
potrivit planului de investiții, se pot aloca 
fonduri unor proiecte tematice din 
domeniile învățământului, voluntariatului 
și culturii; invită Comisia să intensifice 
sinergiile dintre Pactul verde și Erasmus+, 
Corpul european de solidaritate și Europa 
creativă, pentru a completa metodele 
specifice de tratare a aspectelor de 
sustenabilitate și competitivitate ale 
acestor programe și pentru a le face să se 
inspire reciproc;

Or. es

Amendamentul 22
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia, statele membre și 
regiunile ca, în cadrul competențelor lor 
în învățământ și în învățământul superior, 
să ofere un plan pentru „înverzirea” 
programelor Erasmus+, Europa creativă 
și Corpul european de solidaritate, să 
conceapă și să asigure mecanisme de 
asistență financiară pentru studenții care 
nu au posibilitățile financiare să participe 
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la programele Erasmus+, CES și Europa 
creativă sau să le ramburseze costurile de 
transport, dacă întrunesc condițiile pentru 
un transport cât mai ecologic;

Or. en

Amendamentul 23
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să evalueze și să 
introducă tehnologii digitale inovatoare, 
IA și instrumente de robotică care să 
reducă amprenta de carbon a 
programelor Erasmus+, Corpul european 
de solidaritate și Europa creativă;

Or. en

Amendamentul 24
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că ecosistemul 
cultural al Europei este fragil, 
caracterizat de condiții precare de muncă 
și incertitudine pentru majoritatea 
copleșitoare a lucrătorilor culturali, prin 
urmare, este fundamental ca toate 
măsurile de durabilitate și de „înverzire”, 
integrate prin componenta culturală a 
Europei creative, să nu afecteze negativ 
sectoarele culturale și creative 
subfinanțate;

Or. en
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Amendamentul 25
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că este necesar ca toate 
măsurile adoptate în sectoarele culturale 
și creative să fie adoptate după 
consultarea tuturor organizațiilor care 
reprezintă diverși factori interesați și 
lucrători, și cu scopul de a menține 
locurile de muncă și a promova crearea 
de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 26
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază că tranziția către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic necesită noi abilități și 
competențe; ia act de faptul că, în acest 
sens, ar trebui alocate fonduri dezvoltării 
și punerii în aplicare a programelor 
pentru studenți și lucrători, cu scopul de 
a asigura formarea de specialitate, 
cunoștințele și abilitățile necesare 
adaptării la noul context socioeconomic 
și avansării în cadrul acestuia;

Or. en

Amendamentul 27
Alexis Georgoulis
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Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. susține ferm că trebuie 
recunoscută dimensiunea economică a 
culturii în Pactul verde și create 
oportunități de finanțare, printr-o serie de 
măsuri, cum ar fi subvențiile, 
microcreditele, taxele sau alte stimulente, 
în vederea consolidării rolului strategic al 
sectoarelor culturale și creative în materie 
de identitate locală, continuitate creatoare 
și crearea locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 28
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. se așteaptă la un CFM ambițios și 
un plan de redresare dotat cu un veritabil 
sistem nou financiar, consolidat, de 
resurse proprii al Uniunii, pentru a 
finanța cu succes Pactul verde;

Or. en

Amendamentul 29
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. invită Comisia să publice un ghid 
al bunelor practici ecologice privind 
producția audiovizuală și 
culturală, difuzarea și organizarea de 
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evenimente, cu un accent deosebit pe 
transporturi, energie, sport și gestionarea 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 30
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2h. subliniază rolul sportului de 
performanță ca parte a planului de 
investiții pentru o Europă durabilă; 
insistă să se ofere stimulente unor 
proiecte comune cu asociațiile sportive, 
care au ca temă mediul și conservarea 
naturii;

Or. en

Amendamentul 31
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2i. îndeamnă Comisia să permită 
participanților și beneficiarilor 
programelor Erasmus+, Europa creativă 
și CES să aleagă mijlocul cel mai 
nepoluant de transport; invită Comisia să 
revizuiască normele financiare în vigoare, 
astfel încât să fie compensate cheltuielile 
suplimentare și timpul suplimentar 
inerent modurilor de transport mai 
ecologice; insistă asupra rambursării 
integrale a cheltuielilor suplimentare;

Or. en
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Amendamentul 32
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2j. invită Comisia să includă 
principiul respectării mediului printre 
principiile prevăzute de programele 
Erasmus+, Corpul european de 
solidaritate și Europa creativă;

Or. en

Amendamentul 33
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2k. subliniază că cele trei programe - 
Erasmus+, Corpul european de 
solidaritate și Europa creativă - ar trebui 
să fie un mijloc de evidențiere a bunelor 
practici, să constituie exemple de 
urmat, în timp ce modul lor de 
funcționare trebuie să evolueze în 
concordanță cu Pactul verde; integrarea 
unei dimensiuni de durabilitate în aceste 
programe este o condiție prealabilă pentru 
reușita Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 34
Laurence Farreng

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții;

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare în 
primul rând financiară, care să completeze 
programele Erasmus+, Corpul european de 
solidaritate și Europa creativă în tranziția 
către mijloace de transport mai ecologice și 
mai sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea, fără a 
stigmatiza, a penaliza sau a exclude 
participanții care nu au altă opțiune în 
afară de transportul aerian; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții, precum și prin 
triplarea bugetului programului 
Erasmus+; solicită Comisiei, în cadrul 
proiectului său „Anul european al căilor 
ferate” (2021), să încheie parteneriate cu 
întreprinderile feroviare și de autobuze 
din UE, astfel încât participanții să poată 
beneficia de tarife preferențiale;

Or. fr

Amendamentul 35
Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții;

3. invită Comisia să introducă, după 
caz, în planul de investiții măsuri de 
stimulare financiară, care să completeze 
programele Erasmus+, Corpul european de 
solidaritate și Europa creativă în tranziția 
către mijloace de transport mai ecologice și 
mai sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie 
sprijinite, dacă este necesar, cu un buget 
ambițios și specific în cadrul planului de 
investiții; subliniază că nu ar trebui 
utilizate metode discriminatorii pentru a 
încuraja oamenii să utilizeze mijloace de 
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transport cu emisii mai mici de CO2, de 
exemplu să aleagă trenul în locul 
avionului, deoarece astfel sunt amenințate 
principiile fundamentale ale culturii și 
educației;

Or. en

Amendamentul 36
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții;

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+ și Corpul european de 
solidaritate, pentru a crește participarea 
posibililor beneficiari, precum și 
programul Europa creativă în proiectele pe 
care le dezvoltă, astfel încât distanțele 
geografice și costul transportului să nu 
reprezinte un factor de descurajare pentru 
participarea la aceste programe europene 
și să contribuie la promovarea incluziunii 
și accesibilității; consideră că aceste 
măsuri de stimulare trebuie sprijinite cu un 
buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții;

Or. es

Amendamentul 37
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
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financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții;

financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, în special căile ferate, 
promovând totodată incluziunea și 
accesibilitatea; consideră că participanții 
pentru care transportul aerian este 
singura opțiune nu trebuie discriminați 
sau excluși din programe; aceste măsuri 
de stimulare trebuie sprijinite cu un buget 
ambițios și specific în cadrul planului de 
investiții;

Or. en

Amendamentul 38
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții;

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios, specific și 
cuantificat în cadrul planului de investiții;

Or. fr

Amendamentul 39
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul
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3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios și specific în cadrul 
planului de investiții;

3. invită Comisia să introducă în 
planul de investiții măsuri de stimulare 
financiară, care să completeze programele 
Erasmus+, Corpul european de solidaritate 
și Europa creativă în tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile, promovând totodată 
incluziunea și accesibilitatea; consideră că 
aceste măsuri de stimulare trebuie sprijinite 
cu un buget ambițios, exact și specific în 
cadrul planului de investiții;

Or. fr

Amendamentul 40
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să dea dovadă de o 
mai mare transparență în legătură cu 
aceste „măsuri de stimulare financiară, 
care să completeze [...] tranziția către 
mijloace de transport mai ecologice și mai 
sustenabile”, pentru a înlesni controlul 
bugetului alocat, eficacitatea sa (rezultate 
concrete), ceea ce ar permite, dacă este 
cazul, punerea în discuție a existenței sau 
a mandatului său;

Or. fr

Amendamentul 41
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ia act de faptul că tranziția la o 
economie cu zero emisii nete va avea un 
impact mai mare asupra grupurilor și 
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persoanelor vulnerabile și marginalizate;  
subliniază importanța educației în 
reducerea diferențelor sociale și a 
inegalităților și în oferirea de 
oportunități studenților care provin din 
medii defavorizate; invită Comisia să 
asigure o finanțare dedicată acestui scop;

Or. en

Amendamentul 42
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că eficiența energetică 
mai mare a clădirilor va fi unul din 
factorii-cheie ce vor permite tranziția la o 
economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon; subliniază că sunt 
necesare mai multe investiții pentru 
renovarea clădirilor energointensive de 
școli, universități și alte instituții 
educaționale și culturale, pentru a le 
îmbunătăți performanța energetică, 
făcându-le astfel mai durabile și mai 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 43
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reafirmă legătura dintre turismul 
durabil și restaurarea, conservarea și 
promovarea patrimoniului cultural, atât 
material, cât și imaterial, natural, creat de 
om sau mixt, precum și potențialul care s-
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ar elibera pentru zonele rurale și 
economiile locale ale statelor membre; 

Or. en

Amendamentul 44
Laurence Farreng

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 
și al minorităților, a căror situație a 
devenit și mai precară decât înainte de 
criză;  invită Comisia să adopte toate 
măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții 
aferent Pactului verde, astfel încât să 
elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus 
și propunerea privind instrumentul 
SURE, precum și cu instrumentele de 
redresare, și solicită ca investițiile în 
domeniile culturii, educației, tineretului și 
sportului să fie considerate strategice, 
pentru a stimula tranziția ecologică 
promovată de Pactul verde.

4. solicită ca investițiile europene și 
naționale în domeniile culturii, educației, 
tineretului și sportului să fie considerate 
strategice, pentru a stimula tranziția 
ecologică promovată de Pactul verde.

Or. fr

Amendamentul 45
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales de impactul 
pe care l-a avut asupra persoanelor și 
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și al minorităților, a căror situație a devenit 
și mai precară decât înainte de criză;  invită 
Comisia să adopte toate măsurile necesare 
pentru a adapta propunerea privind planul 
de investiții aferent Pactului verde, astfel 
încât să elaboreze o abordare coordonată 
cu măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

sectoarelor mai vulnerabile și asupra 
minorităților, a căror situație a devenit și 
mai precară decât înainte de criză; 
subliniază necesitatea unor acțiuni și 
măsuri speciale în vederea înlesnirii 
accesului grupurilor vulnerabile la 
programele UE; ar trebui avute în vedere 
măsuri specifice, în cadrul programelor 
UE, pentru regiunile cele mai afectate de 
tranziția verde; invită Comisia să adopte 
toate măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții 
aferent Pactului verde, astfel încât să 
elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde;

Or. en

Amendamentul 46
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 
și al minorităților, a căror situație a 
devenit și mai precară decât înainte de 
criză;  invită Comisia să adopte toate 
măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții 
aferent Pactului verde, astfel încât să 
elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile, 
cum ar fi lucrătorii independenți și 
antreprenorii, ale căror firme și locuri de 
muncă sunt puse în pericol, sau familiile 
care se confruntă cu situații dramatice de 
șomaj; invită Comisia să adopte toate 
măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții 
aferent Pactului verde, astfel încât să 
elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
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solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

Or. es

Amendamentul 47
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 
și al minorităților, a căror situație a devenit 
și mai precară decât înainte de criză;  invită 
Comisia să adopte toate măsurile necesare 
pentru a adapta propunerea privind planul 
de investiții aferent Pactului verde, astfel 
încât să elaboreze o abordare coordonată 
cu măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 
și al minorităților, a căror situație a devenit 
și mai precară decât înainte de criză; invită 
Comisia să adopte toate măsurile necesare 
pentru a adapta propunerea privind planul 
de investiții aferent Pactului verde, astfel 
încât să elaboreze o abordare coordonată 
cu măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus, 
precum și cu instrumentele de redresare; ia 
act de faptul că nicio măsură nu trebuie 
să se suprapună sau să genereze 
duplicarea eforturilor; solicită ca 
investițiile în domeniile culturii, educației, 
tineretului și sportului să fie considerate 
strategice, pentru a stimula tranziția 
ecologică promovată de Pactul verde.

Or. en

Amendamentul 48
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 
și al minorităților, a căror situație a 
devenit și mai precară decât înainte de 
criză;  invită Comisia să adopte toate 
măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții 
aferent Pactului verde, astfel încât să 
elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile, 
a căror situație a devenit și mai precară 
decât înainte de criză; invită Comisia să 
adopte toate măsurile necesare pentru a 
revizui și adapta propunerea privind planul 
de investiții aferent Pactului verde la noua 
urgență sanitară generată de COVID-19, 
pentru a elabora o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice.

Or. en

Amendamentul 49
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 
și al minorităților, a căror situație a 
devenit și mai precară decât înainte de 
criză;  invită Comisia să adopte toate 
măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții 
aferent Pactului verde, astfel încât să 
elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile, 
a căror situație a devenit și mai precară 
decât înainte de criză; invită Comisia să 
adopte toate măsurile necesare pentru a 
adapta propunerea privind planul de 
investiții aferent Pactului verde, astfel încât 
să elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
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considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

Or. fr

Amendamentul 50
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile 
și al minorităților, a căror situație a 
devenit și mai precară decât înainte de 
criză;  invită Comisia să adopte toate 
măsurile necesare pentru a adapta 
propunerea privind planul de investiții 
aferent Pactului verde, astfel încât să 
elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

4. este îngrijorat de situația creată de 
criza de COVID-19, mai ales în cazul 
persoanelor și sectoarelor mai vulnerabile, 
a căror situație a devenit și mai precară 
decât înainte de criză; invită Comisia să 
adopte toate măsurile necesare pentru a 
adapta propunerea privind planul de 
investiții aferent Pactului verde, astfel încât 
să elaboreze o abordare coordonată cu 
măsurile de urgență, cum ar fi Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus și 
propunerea privind instrumentul SURE, 
precum și cu instrumentele de redresare, și 
solicită ca investițiile în domeniile culturii, 
educației, tineretului și sportului să fie 
considerate strategice, pentru a stimula 
tranziția ecologică promovată de Pactul 
verde.

Or. fr

Amendamentul 51
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de impactul uriaș pe care 
COVID-19 l-a avut asupra sectoarelor 
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culturale și creative; îndeamnă Comisia 
să ofere ajutor financiar sectoarelor 
culturale și creative și întregului 
ecosistem cultural, inclusiv prin 
intermediul Inițiativei pentru investiții ca 
reacție la coronavirus și să elaboreze 
măsuri de susținere care ar putea atenua 
impactul; îndeamnă Comisia să propună 
majorarea bugetului programului Europa 
creativă pentru perioada 2021-2027, cu 
scopul de a atenua efectele crizei pe 
termen lung; subliniază necesitatea de a 
include sectoarele culturale și creative ca 
sectoare prioritare în cadrul Fondului de 
redresare, precum și de a stimula 
instrumentele de investiții ale UE, precum 
InvestEU, astfel încât aceste sectoare să 
fie eligibile pentru ajutor; subliniază că 
trebuie să se asigure urgent 
disponibilitatea fondurilor UE, în special 
a fondurilor structurale, pentru sectoarele 
culturale și creative, precum și că este 
nevoie urgentă de măsuri de sprijin 
pentru creatori, lucrători creativi și 
lucrători independenți;

Or. en

Amendamentul 52
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia Europeană să 
dezvolte măsuri specifice legate de Pactul 
verde care să permită accesul egal al 
persoanelor care aparțin grupurilor 
vulnerabile la programele UE de cultură, 
educație, sport și tineret;

Or. en

Amendamentul 53
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Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să depună eforturi 
în vederea unei cooperări mai solide la 
nivelul UE în domeniul educației privind 
mediul și schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 54
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază contribuția importantă 
a studiilor și a programelor de specialitate 
în acest domeniu; 

Or. en

Amendamentul 55
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. reafirmă influența pozitivă a 
educației timpurii privind schimbările 
climatice și mediul;

Or. en

Amendamentul 56
Victor Negrescu
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Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. solicită instituirea unor proiecte 
specifice Erasmus+ cu un accent asupra 
educației de mediu și importanța 
implicării factorilor tineri interesați în 
acest proces;

Or. en


