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Amendamentul 1
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că educația reprezintă 
un instrument esențial pentru realizarea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale, potrivit căruia „orice 
persoană are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții favorabile incluziunii și de înaltă 
calitate, pentru a dobândi și a menține 
competențe care îi permit să participe 
deplin în societate”;

1. reamintește că educația reprezintă 
un instrument esențial pentru realizarea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale, potrivit căruia „orice 
persoană are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții favorabile incluziunii și de înaltă 
calitate, pentru a dobândi și a menține 
competențe care îi permit să participe 
deplin în societate și să gestioneze cu 
succes tranzițiile pe piața forței de 
muncă”;

Or. en

Amendamentul 2
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că educația reprezintă 
un instrument esențial pentru realizarea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale, potrivit căruia „orice 
persoană are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții favorabile incluziunii și de înaltă 
calitate, pentru a dobândi și a menține 
competențe care îi permit să participe 
deplin în societate”;

1. reamintește că educația reprezintă o 
investiție pentru viitorul Uniunii și un 
instrument esențial pentru realizarea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale, potrivit căruia „orice 
persoană are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții favorabile incluziunii și de înaltă 
calitate, pentru a dobândi și a menține 
competențe care îi permit să participe 
deplin în societate”;

Or. en
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Amendamentul 3
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că educația reprezintă 
un instrument esențial pentru realizarea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale, potrivit căruia „orice 
persoană are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții favorabile incluziunii și de înaltă 
calitate, pentru a dobândi și a menține 
competențe care îi permit să participe 
deplin în societate”;

1. reamintește că educația reprezintă 
un instrument esențial pentru realizarea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale, potrivit căruia „orice 
persoană are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții de înaltă calitate, pentru a dobândi și 
a menține competențe care îi permit să 
participe deplin în societate”;

Or. fr

Amendamentul 4
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită punerea în aplicare 
integrală a acestui principiu de către 
Uniune și statele sale membre, în 
conformitate cu angajamentele 
Declarației de la Roma din martie 2017 și 
ale Summitului de la Göteborg din 
noiembrie 2017; subliniază necesitatea 
unui plan de acțiune pentru realizarea 
Pilonului drepturilor sociale și salută 
determinarea Comisiei în acest sens; 
insistă ca statele membre să pună în 
aplicare recomandările semestrului 
european specifice fiecărei țări, în special 
în ceea ce privește afacerile sociale;

Or. en
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Amendamentul 5
Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. La începutul legislaturii, Comisia 
Europeană a prezentat printre prioritățile 
sale Pactul verde și Fondul pentru o 
tranziție justă. Declanșarea epidemiei de 
COVID-19, cu impactul său devastator 
asupra sănătății și economiei, ne impune 
să ne regândim prioritățile pe termen 
scurt și mediu, acordând prioritate 
politicilor sociale și de sănătate, precum și 
dezvoltării economice și creării de locuri 
de muncă.

Or. es

Amendamentul 6
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea stabilirii 
unei defalcări anuale a alocărilor 
disponibile pentru educație și cultură de 
către statele membre în cadrul 
obiectivului „Investiții pentru creștere 
economică și locuri de muncă”, pe baza 
unor parametri și criterii obiective și 
transparente în sistemul de distribuție, 
atât dinspre UE către statele membre, cât 
și dinspre statele membre către teritoriile 
lor;

Or. en
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Amendamentul 7
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că este util să se 
încurajeze schimbul bilateral și 
multilateral de experiențe pe baza lecțiilor 
învățate și de bune practici în educație și 
cultură, precum și analiza, evaluarea, 
monitorizarea și controlul ajutorului;

Or. en

Amendamentul 8
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice 
ecologice și social sustenabile pot 
reprezenta un factor puternic de creare a 
locurilor de muncă, de asigurare a dreptății 
sociale și de eliminare a sărăciei;

2. atrage atenția asupra faptului că 
nu toate regiunile și comunitățile vor 
beneficia în mod egal de pe urma 
tranziției către o economie cu zero emisii 
nete de gaze cu efect de seră și că 
amprenta socioeconomică a tranziției, 
inclusiv bunăstarea și locurile de muncă, 
vor varia în funcție de o gamă largă de 
factori; subliniază că, conform 
previziunilor privind tranziția, creșterea 
oportunităților de angajare a forței de 
muncă este repartizată inegal în diferite 
regiuni, în timp ce crearea de locuri de 
muncă în sectoare noi nu compensează 
neapărat pierderea locurilor de muncă, 
din punct de vedere cronologic sau 
geografic; susține că o formare și un 
învățământ adecvate, adoptate în regiunile 
afectate de tranziție, împreună cu investiții 
substanțiale destinate redresării lor 
economice, ar putea reprezenta un factor 
puternic de creare a locurilor de muncă, de 
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asigurare a dreptății sociale și de eliminare 
a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 9
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice ecologice 
și social sustenabile pot reprezenta un 
factor puternic de creare a locurilor de 
muncă, de asigurare a dreptății sociale și de 
eliminare a sărăciei;

2. subliniază importanța urmăririi 
obiectivelor Agendei 2030 și relația 
strânsă dintre prezenta rezoluție și, în 
special, următoarele obiective: 1 „Fără 
sărăcie”, 4 „Educație de calitate” și 13 
„Politici climatice”; în acest sens, susține 
că o formare și un învățământ adecvate în 
procesul de tranziție către modele 
economice ecologice și social sustenabile 
pot reprezenta un factor puternic de creare 
a locurilor de muncă, de asigurare a 
dreptății sociale și de eliminare a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 10
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice ecologice 
și social sustenabile pot reprezenta un 
factor puternic de creare a locurilor de 
muncă, de asigurare a dreptății sociale și de 
eliminare a sărăciei;

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice ecologice 
și social sustenabile pot reprezenta un 
factor puternic de creare a locurilor de 
muncă, de asigurare a dreptății sociale și de 
eliminare a sărăciei; solicită Uniunii să 
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faciliteze cooperarea mai puternică, 
schimbul de informații și de bune practici 
între statele membre și sistemele lor de 
educație și formare;

Or. en

Amendamentul 11
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice ecologice 
și social sustenabile pot reprezenta un 
factor puternic de creare a locurilor de 
muncă, de asigurare a dreptății sociale și de 
eliminare a sărăciei;

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice ecologice 
și social sustenabile pot reprezenta un 
factor puternic de creare a locurilor de 
muncă, de asigurare a dreptății sociale și de 
eliminare a sărăciei și pot contribui la un 
răspuns mai adecvat nevoilor în 
schimbare de pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 12
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice ecologice 
și social sustenabile pot reprezenta un 
factor puternic de creare a locurilor de 
muncă, de asigurare a dreptății sociale și 
de eliminare a sărăciei;

2. susține că o formare și un 
învățământ adecvate în procesul de 
tranziție către modele economice ecologice 
și social sustenabile pot reprezenta un 
factor puternic de creare a locurilor de 
muncă, de echitate și de eliminare a 
sărăciei;
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Or. fr

Amendamentul 13
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare; subliniază că este important 
ca eforturile să se concentreze pe 
redresarea economică a regiunilor 
afectate, și să nu se mizeze pe mobilitatea 
lucrătorilor însoțită de riscul depopulării; 
insistă, prin urmare, să se acorde o atenție 
prioritară recalificării adaptate 
necesităților de pe piața regională a forței 
de muncă, în special recalificării la locul 
de muncă sau unei combinații între 
muncă cu fracțiune de normă și 
recalificare cu fracțiune de normă;

Or. en

Amendamentul 14
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 

3. reamintește rolul esențial al 
educației în tranzițiile de pe piața muncii, 
precum și în dezvoltarea umană și 
personală a cetățenilor, în special prin 
creșterea gradului de conștientizare a 
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formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

problemelor de mediu, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră și pentru 
a atinge neutralitatea climatică până în 
2050; evidențiază faptul că tranziția către o 
societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

Or. en

Amendamentul 15
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare; subliniază importanța 
respectării depline a principiilor egalității 
de tratament și a egalității de șanse, în 
special în cazul celor mai vulnerabili 
membri ai societăților noastre și al 
grupurilor defavorizate;

Or. en

Amendamentul 16
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și înalt calificați și consideră că 
fondurile pentru o tranziție justă trebuie să 
vizeze investiții considerabile în 
învățământ la toate nivelurile, inclusiv în 
educație și formare profesională (EFP), 
perfecționare și reconversie profesională, 
precum și în recalificare la locul de muncă 
sau că trebuie să se acorde prioritate unei 
combinații între muncă cu fracțiune de 
normă și recalificare cu fracțiune de 
normă pentru eficientizarea maximă a 
ajutorului;

Or. en

Amendamentul 17
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați, stabiliți într-o anumită zonă 
pentru a limita impactul asupra mediului, 
și consideră că fondurile pentru o tranziție 
justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

Or. fr

Amendamentul 18
Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile, orientate către piață și 
competitive în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

Or. en

Amendamentul 19
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că fondurile pentru o 
tranziție justă trebuie să vizeze investiții 
considerabile în învățământ, în educație și 
formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

3. evidențiază faptul că tranziția către 
o societate mai ecologică necesită lucrători 
calificați și consideră că noile fonduri 
pentru o tranziție justă trebuie să vizeze 
investiții considerabile în învățământ, în 
educație și formare profesională (EFP) și în 
recalificare;

Or. en

Amendamentul 20
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 3 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) subliniază necesitatea educației și 
formării atât în competențele legate de 
tranziția ecologică, cât și în cea digitală, 
care pot contribui la atingere obiectivelor 
de sustenabilitate și digitalizare, precum și 
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în competențe non-tehnice, care pot 
facilita schimbarea sau îmbunătățirea 
sectorului lor profesional;

Or. en

Amendamentul 21
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 3 – litera b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) subliniază că pandemia de 
COVID-19 are un impact fără precedent 
asupra societății și în special asupra 
calității educației; recunoaște necesitatea 
urgentă de a crea Fondul pentru o 
tranziție justă, benefic pentru cetățeni din 
punct de vedere economic, social și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 22
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că sistemele de 
educație și formare ale statelor membre 
trebuie adaptate pentru a folosi din plin 
oportunitățile oferite de tranziția digitală; 
dezvoltarea abilităților digitale, inițiativele 
din domeniul educației online și 
conectivitatea școlilor trebuie încurajate, 
iar grupurile cele mai vulnerabile trebuie 
să fie sprijinite pentru obținerea unui 
acces egal la acestea; invită UE și statele 
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membre să ofere stimulente pentru 
educația digitală și carierele din acest 
domeniu; subliniază că trebuie promovată 
participarea femeilor la studiile în 
domeniul STIAM;

Or. en

Amendamentul 23
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că orice tranziție către 
modele de societate noi, sustenabile și 
responsabile necesită o politică de 
incluziune prin măsuri generale de 
educație, care să asigure drepturi egale și 
o participare egală la educație pentru toți; 
această tranziție trebuie să pună în 
centrul eforturilor sale educația, inclusiv 
educația artistică și culturală, pentru a 
asigura un viitor generațiilor următoare, 
prin competențe adaptate noii cereri și 
oferte de forță de muncă, punându-se 
accentul pe o dimensiune mai umană și 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 24
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită crearea de sinergii între 
Fondul pentru o tranziție justă și 
Erasmus +, Europa creativă și Corpul 
european de solidaritate, pentru a sprijini 
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proiecte care vizează reorientarea 
spațiilor afectate de închidere ca urmare a 
eforturilor de a trece la o economie neutră 
din punct de vedere climatic, pentru ca 
acestea să găzduiască noi inițiative 
culturale, proiecte educaționale, activități 
sociale sau să-și conserve patrimoniul 
industrial;

Or. en

Amendamentul 25
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. remarcă creșterea rapidă și 
continuă a economiei vârstei a treia în 
Uniunea Europeană, care până în 2025 
ar putea contribui cu 32% din PIB-ul UE 
, reprezentând 38% din forța de muncă a 
Uniunii; subliniază necesitatea educației 
profesionale, a educației digitale și a 
programelor de recalificare pentru a 
reflecta în mod adecvat acest fapt, astfel 
încât să se asigure incluziunea socială a 
persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 26
Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa, Manuel Pizarro, Petra Kammerevert, Marcos 
Ros Sempere, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. evidențiază necesitatea de a oferi 
fonduri suficiente pentru recalificarea și 
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perfecționarea lucrătorilor din industriile 
dominate de carbon, din Fondul pentru 
modernizare aferent Sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii , 
astfel încât să se intensifice acțiunile către 
o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 27
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că pentru o tranziție 
justă este important să existe un 
mecanism de protecție socială, deoarece 
acesta le permite lucrătorilor și familiilor 
acestora să-și satisfacă necesitățile de 
bază, inclusiv asigurarea educației 
timpurii și a celei pe termen lung;

4. reamintește că un sistem de 
protecție socială și sprijin pentru toți este 
crucial pentru a garanta o tranziție justă și 
durabilă; subliniază rolul esențial al 
protecției sociale și al sprijinului în 
educație, pentru a permite școlarizarea 
continuă, pentru a asigura bunăstarea 
copiilor și a tinerilor prin satisfacerea 
nevoilor familiilor, precum și pentru a 
permite educația pe tot parcursul vieții;

Or. en

Amendamentul 28
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că pentru o tranziție justă 
este important să existe un mecanism de 
protecție socială, deoarece acesta le 
permite lucrătorilor și familiilor acestora 
să-și satisfacă necesitățile de bază, inclusiv 
asigurarea educației timpurii și a celei pe 

4. subliniază că pentru o tranziție justă 
este important să existe un mecanism de 
protecție socială, deoarece acesta le 
permite lucrătorilor și familiilor acestora 
să-și satisfacă necesitățile de bază, inclusiv 
asigurarea educației timpurii și a celei pe 
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termen lung; termen lung, precum și să se simtă 
capabili să se implice în acțiuni de 
învățare pe tot parcursul vieții și să își 
schimbe locul și domeniul de muncă;

Or. en

Amendamentul 29
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că pentru o tranziție justă 
este important să existe un mecanism de 
protecție socială, deoarece acesta le 
permite lucrătorilor și familiilor acestora 
să-și satisfacă necesitățile de bază, inclusiv 
asigurarea educației timpurii și a celei pe 
termen lung;

4. subliniază că pentru o tranziție justă 
este important să existe un mecanism de 
protecție socială, deoarece acesta le 
permite lucrătorilor europeni și familiilor 
acestora să-și satisfacă necesitățile de bază, 
inclusiv asigurarea educației timpurii și a 
celei pe termen lung;

Or. fr

Amendamentul 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este oportun să se 
extindă secțiunile programului Erasmus+ 
care susțin educația și formarea și ca 
acestea să fie promovate în zonele 
depopulate pentru a contribui la 
conservarea patrimoniului social și 
cultural și a stimula sustenabilitatea 
mediului;

Or. en
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Amendamentul 31
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a permite desfășurarea educației în 
domenii în care există locuri de muncă, 
mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile;

5. solicită consolidarea Spațiului 
european al învățământului superior 
(EHEA), care permite instituirea unui 
dialog sustenabil în sectorul 
învățământului superior și care ar putea 
întări și pune în comun experiențele 
alături de mediul de afaceri, promovând 
astfel o mai bună înțelegere a sectoarelor 
economice care creează locuri de muncă; 
cooperarea în cadrul EHEA oferă noi 
perspective pentru sprijinirea așa-
numitelor sectoare vulnerabile; această 
evoluție trebuie să fie constantă și să aibă 
loc cu prioritate la nivelul diferitelor 
comunități, pentru tineri, în special 
pentru cei cu mai puține oportunități și 
cei aparținând grupurilor vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 32
Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a permite desfășurarea educației în 
domenii în care există locuri de muncă, 
mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile;

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a dezvolta capacități de studiu și de 
noi programe de educație în sectoare 
despre care se preconizează că vor crește 
și vor crea noi locuri de muncă și care 
necesită noi competențe; astfel de 
capacități ar trebui dezvoltate și oferite 
mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile; subliniază că astfel 
de capacități trebuie să fie determinate de 
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piață pentru a asigura faptul că locurile 
de muncă create și competențele 
dobândite sunt competitive și răspund 
cererii de lucrători calificați;

Or. en

Amendamentul 33
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a permite desfășurarea educației în 
domenii în care există locuri de muncă, 
mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile;

5. solicită intensificarea cooperării 
dintre instituțiile de învățământ și mediul 
de afaceri pentru a permite organizarea de 
studii în domenii în care va fi mai multă 
nevoie de locuri de muncă; solicită mai 
multe parteneriate public-privat pentru 
valorificarea pe deplin a potențialului 
sistemelor noastre de învățământ și pentru 
perfecționare și recalificare pe tot 
parcursul vieții; solicită statelor membre 
să analizeze posibilitatea introducerii 
stagiilor obligatorii în programele 
universitare;

Or. en

Amendamentul 34
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a permite desfășurarea educației în 
domenii în care există locuri de muncă, 

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a îmbunătăți programele de studiu 
în care cursanții dobândesc cunoștințe, 
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mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile;

competențe și aptitudini căutate pe piața 
muncii, mai ales pentru persoanele, 
comunitățile și regiunile vulnerabile; 
solicită, de asemenea, îmbunătățirea 
mobilității lucrătorilor, pentru a evita 
niveluri ridicate ale șomajului în regiunile 
afectate;

Or. en

Amendamentul 35
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a permite desfășurarea educației în 
domenii în care există locuri de muncă, 
mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile;

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universitățile europene și mediul de 
afaceri, pentru a permite desfășurarea 
educației în domenii în care există locuri de 
muncă, mai ales în comunitățile, regiunile 
și sectoarele vulnerabile, perpetuând 
totodată studiile umaniste, care sunt 
pilonul civilizației noastre europene;

Or. fr

Amendamentul 36
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a permite desfășurarea educației în 
domenii în care există locuri de muncă, 
mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile;

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre instituțiile de învățământ și mediul 
de afaceri, pentru a permite desfășurarea 
educației în domenii în care există locuri de 
muncă, mai ales în comunitățile, regiunile 
și sectoarele vulnerabile;

Or. en
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Amendamentul 37
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea dialogului 
dintre universități și mediul de afaceri, 
pentru a permite desfășurarea educației în 
domenii în care există locuri de muncă, 
mai ales în comunitățile, regiunile și 
sectoarele vulnerabile;

5. solicită intensificarea dialogului și 
cooperării dintre universități și mediul de 
afaceri, pentru a permite desfășurarea 
educației în domenii în care există locuri de 
muncă, mai ales în comunitățile, regiunile 
și sectoarele vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 38
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca Fondul pentru o 
tranziție justă să sprijine industrii 
culturale și creative ca sectoare esențiale 
care pot contribui la crearea de noi 
oportunități și locuri de muncă în teritorii, 
în special atunci când proiectele includ 
bune practici sustenabile și încurajează 
sustenabilitatea, eficiența energetică și 
protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 39
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Uniunii să consolideze 
posibilitățile de transfer și recunoașterea 
deplină a competențelor și calificărilor 
profesionale pentru a îmbunătăți 
mobilitatea și a optimiza dobândirea 
competențelor pe piața internă și, în final, 
a crește competitivitatea Europei în lume;

Or. en

Amendamentul 40
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța unor 
inițiative concrete și ferme în regiunile 
cele mai afectate de tranziția justă, prin 
alocarea unor fonduri suplimentare 
proiectelor legate de educație, cultură, 
tineret și sport;

Or. en

Amendamentul 41
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure persoanelor vulnerabile 
calificările necesare pentru o tranziție 
reușită către o economie fără emisii de 
carbon;

6. îndeamnă autoritățile naționale, 
regionale și de la nivelul comunităților cu 
competențe în domeniul educației și 
învățării pe tot parcursul vieții să instituie 
un cadru juridic pentru a încuraja 
întreprinderile de toate dimensiunile să 
investească în programe și măsuri care 
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vizează să garanteze integrarea 
profesională și să promoveze echilibrul de 
gen, diversitatea și incluziunea, pentru o 
tranziție reușită către o economie 
sustenabilă din punct de vedere ecologic 
și responsabilă din punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 42
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure persoanelor vulnerabile 
calificările necesare pentru o tranziție 
reușită către o economie fără emisii de 
carbon;

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe pentru a asigura 
faptul că oamenii au competențele 
necesare pentru o tranziție reușită către o 
economie cu zero emisii nete de gaze cu 
efect de seră, punând un accent deosebit 
pe persoanele vulnerabile care ar putea să 
aibă nevoie de măsuri specifice;

Or. en

Amendamentul 43
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure persoanelor vulnerabile 
calificările necesare pentru o tranziție 
reușită către o economie fără emisii de 
carbon;

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure persoanelor vulnerabile 
calificările necesare pentru a adopta 
tranziția verde și pe cea digitală; 
reamintește că trebuie să se acorde o 
atenție deosebită persoanelor cu 
dizabilități, care se confruntă deseori cu o 
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dublă discriminare;

Or. en

Amendamentul 44
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure persoanelor vulnerabile 
calificările necesare pentru o tranziție 
reușită către o economie fără emisii de 
carbon;

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure grupurilor vulnerabile și 
persoanelor afectate de tranzițiile de pe 
piața muncii posibilitatea de a dobândi 
competențele necesare pentru o tranziție 
reușită către o economie fără emisii de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 45
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure persoanelor vulnerabile 
calificările necesare pentru o tranziție 
reușită către o economie fără emisii de 
carbon;

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure europenilor aflați în situații de 
vulnerabilitate calificările necesare pentru 
o tranziție reușită către o economie mai 
locală, opusă ideologiei liberale (tratate 
de liber-schimb);

Or. fr
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Amendamentul 46
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită guvernele și patronatul să 
investească în programe și măsuri care să 
le asigure persoanelor vulnerabile 
calificările necesare pentru o tranziție 
reușită către o economie fără emisii de 
carbon;

6. invită guvernele și partenerii 
sociali să investească în programe și 
măsuri care să le asigure persoanelor 
vulnerabile calificările necesare pentru o 
tranziție reușită către o economie fără 
emisii de carbon;

Or. en

Amendamentul 47
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că Spațiul european al 
educației ar trebui să conțină o formare 
transversală pentru dobândirea unor 
calificări legate de tranziția ecologică și 
digitală, precum și să asigure o legătură 
adecvată cu lumea muncii, mai ales la 
etapele mai avansate ale programului de 
învățământ.

7. subliniază că Spațiul european al 
educației ar trebui să conțină o formare 
transversală pentru dobândirea unor 
calificări legate de tranziția ecologică și 
digitală, perpetuând totodată pilonul 
nostru cultural european, sursă de 
dezvoltare intelectuală, precum și să 
asigure o legătură adecvată cu lumea 
muncii, mai ales la etapele mai avansate 
ale programului de învățământ;

Or. fr

Amendamentul 48
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că Spațiul european al 
educației ar trebui să conțină o formare 
transversală pentru dobândirea unor 
calificări legate de tranziția ecologică și 
digitală, precum și să asigure o legătură 
adecvată cu lumea muncii, mai ales la 
etapele mai avansate ale programului de 
învățământ.

7. subliniază necesitatea de a sprijini 
și a dezvolta cooperarea la nivel european 
dintre statele membre, pentru a consolida 
învățarea inter pares și reciprocă și 
schimbul de bune practici în ceea ce 
privește dezvoltarea competențelor legate 
de tranziția ecologică și digitală, precum și 
de a asigura o legătură adecvată cu lumea 
muncii, mai ales în etapele mai avansate 
ale programului de învățământ;

Or. en

Amendamentul 49
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că Spațiul european al 
educației ar trebui să conțină o formare 
transversală pentru dobândirea unor 
calificări legate de tranziția ecologică și 
digitală, precum și să asigure o legătură 
adecvată cu lumea muncii, mai ales la 
etapele mai avansate ale programului de 
învățământ.

7. subliniază că Spațiul european al 
educației ar trebui să conțină o formare 
pentru promovarea competențelor 
transversale legate de tranziția ecologică și 
digitală, precum și să asigure o legătură 
adecvată cu lumea muncii, mai ales în 
etapele mai avansate ale programului de 
învățământ;

Or. en

Amendamentul 50
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenția că o lungă tradiție 
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de minerit cărbune sau activități 
industriale modelează cultura și 
identitatea locală pentru comunitățile 
care s-ar putea opune în mod deosebit 
unei schimbări atunci când o percep ca pe 
o pierdere a tradiției și identității fără o 
viziune asupra viitorului; invită statele 
membre să asigure un sprijin sustenabil 
pentru activitățile culturale ale 
comunităților aflate în tranziție și să le 
respecte și promoveze patrimoniul 
cultural;

Or. en

Amendamentul 51
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. scoate în lumină faptul că tranziția 
societății către o bază energetică 
sustenabilă implică respectarea și 
promovarea unei identități regionale 
aflate în continuă transformare; aceasta 
se poate realiza printr-o promovare activă 
a moștenirii culturale industriale și prin 
cercetare etnografică;

Or. de

Amendamentul 52
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. observă că obstacolele financiare 
reprezintă unul din principalele motive 
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pentru care tinerii nu pot participa la 
schimburi pe baza programului Erasmus; 
subliniază că este nevoie ca Erasmus+ să 
devină mai accesibil pentru studenții cu 
mai puține oportunități;

Or. en

Amendamentul 53
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că cele mai eficiente și 
incluzive sisteme de învățământ sunt cele 
care se bazează pe cercetarea pedagogică; 
solicită ca următorul program emblematic 
de cercetare al Uniunii, Orizont 2020, să 
fie un vector care să contribuie la 
accentuarea excelenței în educație și 
formare;

Or. en

Amendamentul 54
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că tranziția justă 
necesită o abordare globală care cuprinde 
diversificarea economică, sprijin 
cuprinzător pentru lucrători în tranziția 
către noi locuri de muncă, refacerea 
mediului, grija cuvenită pentru identitatea 
și patrimoniul cultural ale comunităților 
afectate și procese incluzive care iau în 
calcul și efectele în materie de echitate 
pentru grupurile vulnerabile și 
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marginalizate;

Or. en

Amendamentul 55
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. pledează pentru sprijinirea unei 
politici regionale de revitalizare a 
regiunilor miniere aflate în declin cu 
ajutorul unor întreprinderi culturale și de 
turism care să restaureze instalațiile 
industriale și să le dea o nouă utilizare, 
precum și pentru orientarea spre măsuri 
exemplare de refacere a cadrului natural, 
care să contracareze schimbările 
climatice prin intermediul unor 
rezervoare naturale de apă precum 
pădurile, luncile și pășunile;

Or. de

Amendamentul 56
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. sprijină promovarea dialogului 
democratic despre o tranziție socială, 
justă, cu ajutorul unor instituții și centre 
de formare culturale și științifice și a unui 
schimb de experiență corespunzător între 
țările pentru a ne inspira din inițiativele 
de succes în tranziția socială incluzivă;

Or. de
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