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Am. 1 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 1 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 4 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că, în Europa multilingvă și 

multinațională, instituțiile de învățământ superior 

care oferă oportunități de instruire și în limbile 

minorităților au un rol deosebit, deoarece în 

aceste medii multiculturale studenții se pot 

familiariza cu cel puțin două limbi europene, ceea 

ce poate face ca aceste instituții să fie puncte de 

atracție în cadrul mobilității internaționale a 

studenților; 

subliniază că, în Europa multilingvă și 

multinațională, instituțiile de învățământ superior 

care oferă oportunități de instruire și în mai multe 

limbile minorităților au un rol deosebit, deoarece 

în aceste medii multiculturale studenții se pot 

familiariza cu cel puțin două limbi europene, ceea 

ce poate face ca aceste instituții să fie puncte de 

atracție în cadrul mobilității internaționale a 

studenților; 

 

Expunere de motive  

Oportunitățile de instruire în limbile minorităților sunt importante din punct de vedere cultural, social 

și politic, dar nu sunt pârghii ce stimulează internaționalizarea învățământului superior. Cu toate 

acestea, este important ca curricula să fie oferite și în altă limbă decât limba oficială a țării în care se 

află instituția de învățământ superior respectivă. 

 

(EN) RCOD/GVAR 

 

 



 

Am. 2 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 2 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 4 

 

 

Punct nou:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 Prin urmare, pune accentul pe importanța 

competențelor lingvistice în toate eforturile de 

internaționalizare a învăţământului superior și 

subliniază rolul autorităţilor locale şi regionale în 

facilitarea dobândirii acestor competențe; 

 

Expunere de motive  

Motive evidente. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 3 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 3 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 5 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că este esențial ca, în procesul de 

internaționalizare a învățământului superior, 

instituțiile de învățământ superior și statele 

membre să nu treacă cu vederea rezultatele 

excelente la nivel european în domeniul științelor 

umaniste și al artelor, care, deși nu sunt legate în 

mod direct de progresul tehnologic și de inovare, 

joacă, în mod tradițional, un rol important în 

procesul de internaționalizare a învățământului 

superior; în consecință, ele contribuie în mare 

măsură la competitivitatea regiunilor în care se 

află universități cu reputație în domeniile 

respective; 

consideră că este esențial ca, în procesul de 

internaționalizare a învățământului superior, 

instituțiile de învățământ superior și statele 

membre să nu treacă cu vederea rezultatele 

excelente la nivel european în domeniul științelor 

umaniste și al artelor, care, deși nu sunt legate în 

mod direct de progresul tehnologic și de inovare, 

joacă, în mod tradițional, joacă un rol important 

în procesul de internaționalizare a învățământului 

superior; în consecință, ele contribuie în mare 

măsură la competitivitatea regiunilor în care se 

află universități cu reputație în domeniile 

respective; 

 

Expunere de motive  

Filozofia, științele umaniste și artele, pe de o parte, și inovarea, pe de altă parte, nu se exclud 

reciproc. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 4 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 4 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 8 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că este oportun ca accesul la modalități 

de educație și formare bazate pe tehnologii 

inovatoare digitale contribuie în mare măsură la 

integrarea în societate și, în special, pe piața 

forței de muncă, a celor care trăiesc în zone 

periferice, a persoanelor cu handicap și a altor 

grupuri dezavantajate; în acest context, 

dezvoltarea de materiale și curriculum online și 

digitale, consolidată prin internaționalizare, 

contribuie la îmbunătățirea competitivității, 

respectiv la dezvoltarea și recunoașterea 

sistemelor de educație informale; 

consideră că este oportun ca accesul la modalități 

de educație și formare bazate pe tehnologii 

inovatoare digitale contribuie în mare măsură la 

integrarea în societate și, în special, pe piața 

forței de muncă, a celor care trăiesc în zone 

periferice, a persoanelor cu handicap și a altor 

grupuri dezavantajate; în acest context, 

dobândirea competențelor informatice, 

dezvoltarea de materiale și curricula online și 

digitale, consolidată prin internaționalizare, 

contribuie la îmbunătățirea competitivității, 

respectiv la dezvoltarea și recunoașterea 

sistemelor de educație informale; 

 

Expunere de motive  

Motive evidente. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 5 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 5 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 12 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

atrage atenția asupra faptului că la programarea 

fondurilor cadrului strategic comun trebuie avute 

în vedere obiectivele programelor Orizont 2020 și 

Erasmus+, ceea ce, în comunicare, nu se 

menționează explicit în relație cu strategiile 

privind internaționalizarea învățământului 

superior, în ciuda faptului că politica de coeziune 

și instrumentele învățământului superior și cele 

pentru cercetare și inovare au o valoare adăugată 

semnificativă, în măsura în care cadrele strategice 

naționale, regionale și locale reflectă și 

dimensiunea teritorială; 

atrage atenția asupra faptului că la programarea 

fondurilor cadrului strategic comun trebuie avute 

în vedere obiectivele programelor Orizont 2020 și 

Erasmus+, ceea ce, în comunicare, nu se 

menționează explicit în relație cu strategiile 

privind internaționalizarea învățământului 

superior, în ciuda faptului că politica de coeziune 

și instrumentele învățământului superior și cele 

pentru cercetare și inovare au o valoare adăugată 

semnificativă, în măsura în care cadrele strategice 

naționale, regionale și locale reflectă și 

dimensiunea teritorială; 

 

Expunere de motive 

Fondurile cadrului strategic comun, Orizont 2020 și Erasmus+ sunt instrumente separate, a căror 

arhitectură este stabilită. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 6 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 6 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 13 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că pentru dezvoltarea rurală, precum și 

pentru competitivitatea agriculturii și silviculturii, 

respectiv a sectorului piscicol, este deosebit de 

importantă posibilitatea unui transfer de 

cunoștințe de la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior, fapt reflectat și în setul de instrumente 

al politicii agricole comune pentru perioada de 

programare 2014-2020. În acest sens, la 

conceperea și punerea în aplicare a măsurilor de 

internaționalizare a învățământului superior, 

trebuie avute în vedere posibilitățile de creare a 

unei sinergii la diferite niveluri teritoriale; de 

asemenea, trebuie subliniat faptul că în acest 

domeniu Europa poate avea un rol de lider la 

nivel mondial, ceea ce poate conferi o nouă 

caracteristică specifică în contextul 

internaționalizării învățământului superior; 

subliniază că pentru dezvoltarea rurală, precum și 

pentru competitivitatea agriculturii și silviculturii, 

respectiv a sectorului piscicol, este deosebit de 

importantă posibilitatea unui transfer de 

cunoștințe de la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior, fapt reflectat și în setul de instrumente 

al politicii agricole comune pentru perioada de 

programare 2014-2020. În acest sens, la 

conceperea și punerea în aplicare a măsurilor de 

internaționalizare a învățământului superior, este 

util să se aibătrebuie avute în vedere posibilitățile 

de creare a unei sinergii la diferite niveluri 

teritoriale,; de asemenea, trebuie subliniat faptul 

căpentru ca în acest domeniu Europa să aibăpoate 

avea un rol de lider la nivel mondial în acest 

domeniu, ceea ce poate conferi o nouă 

caracteristică specifică în contextul 

internaționalizării învățământului superior; 

 

Expunere de motive 

Formulare mai concisă și mai puțin emfatică.  

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 7 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 7 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 15 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

recomandă ca, la definirea obiectivelor și 

instrumentelor strategiilor elaborate în parteneriat 

la nivel național, regional sau local, să se țină 

seama pe scară mai largă de evaluarea impactului 

teritorial, iar rezultatele acesteia să fie luate în 

considerare în procesul de elaborare și punere în 

aplicare; 

recomandă ca, la definirea obiectivelor și 

instrumentelor strategiilor elaborate în parteneriat 

la nivel național, regional sau local să se bazeze 

pe, să se țină seama pe scară mai largă de 

evaluarea ex-ante a impactului teritorial, iar 

rezultatele acesteia să fie luate în considerare în 

procesul de elaborare și punere în aplicare; 

 

Expunere de motive  

Punctul devine mai clar și mai concis. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 8 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 8 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 16 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că este foarte important ca în 

Comunicarea Comisiei să se sublinieze rolul 

autorităților locale și mai ales al celor regionale și 

constată că este consecventă din acest punct de 

vedere, întrucât sistemul U-Multirank ia în 

considerare și aspectul ancorării instituțiilor de 

învățământ superior la nivel regional; 

consideră că este foarte important ca regretă că în 

Comunicarea Comisiei nusă se face trimitere 

explicită la sublinieze rolul-cheie al autorităților 

locale și mai ales al celor regionale și constată că 

este consecventă din acest punct de vedere, în 

procesul de internaționalizare a instituţiilor de 

învăţământ superior. întrucât Acest lucru ar fi fost 

în conformitate cu filozofia sistemului U-

Multirank, care ia în considerare și aspectul 

ancorării instituțiilor de învățământ superior la 

nivel regional; 

 

Expunere de motive  

Motive evidente. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 9 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 9 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 23 

 

 

Se elimină punctul:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

propune ca statele membre, evitând dubla 

finanțare și respectând principiile juridice de la 

nivel european, să elaboreze programe și 

mecanisme de sprijin la nivel național sau pentru 

regiuni cu o situație specială, care să-și aducă 

contribuția la punerea în aplicare a strategiilor de 

internaționalizare de către instituțiile de 

învățământ superior de la nivel local și regional; 

propune ca statele membre, evitând dubla 

finanțare și respectând principiile juridice de la 

nivel european, să elaboreze programe și 

mecanisme de sprijin la nivel național sau pentru 

regiuni cu o situație specială, care să-și aducă 

contribuția la punerea în aplicare a strategiilor de 

internaționalizare de către instituțiile de 

învățământ superior de la nivel local și regional; 

 

Expunere de motive  

Nu este necesar un ton negativ. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 10 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 10 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 27 

 

 

Se elimină punctul:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

reamintește că în cazul operațiunilor, investițiilor 

și altor dezvoltări cofinanțate din fonduri ale 

cadrului strategic comun trebuie să se aibă în 

vedere necesitatea stabilirii criteriilor esențiale 

pentru consolidarea procesului de 

internaționalizare a învățământului superior, 

ținând seama și de cerințele și posibilitățile reale 

ale instituțiilor de învățământ superior care, în 

prezent, îndeplinesc doar parțial criteriile pentru 

internaționalizare; 

reamintește că în cazul operațiunilor, investițiilor 

și altor dezvoltări cofinanțate din fonduri ale 

cadrului strategic comun trebuie să se aibă în 

vedere necesitatea stabilirii criteriilor esențiale 

pentru consolidarea procesului de 

internaționalizare a învățământului superior, 

ținând seama și de cerințele și posibilitățile reale 

ale instituțiilor de învățământ superior care, în 

prezent, îndeplinesc doar parțial criteriile pentru 

internaționalizare; 

 

Expunere de motive  

Nu este posibil din punct de vedere juridic și este în contradicție cu pozițiile anterioare ale CoR cu 

privire la politica de coeziune să se sugereze necesitatea și utilitatea raționalizării procesului de 

internaționalizare a învăţământului superior prin proiecte finanțate din fonduri ale cadrului strategic 

comun. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 11 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 11 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 28 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

recomandă, în special în cazul țărilor candidate, 

ca în cadrul lucrărilor pregătitoare și al 

negocierilor de aderare privind domeniul 

învățământului superior, pe lângă diseminarea 

bunelor practici și transpunerea reglementărilor 

europene în legislația națională, să se insiste și 

asupra promovării internaționalizării instituțiilor 

de învățământ superior din aceste țări; 

recomandă, în special în cazul țărilor candidate, 

ca fondurile de preaderare și în cadrul lucrărilor 

pregătitoare și al negocierilor de aderare privind 

domeniul învățământului superior, pe lângă 

diseminarea bunelor practici și transpunerea 

reglementărilor europene în legislația națională, 

să fie folosite pentru încurajarease insiste și 

asupra promovării internaționalizării instituțiilor 

de învățământ superior din aceste țări; 

 

Expunere de motive  

Procedura de preaderare este stabilită la nivel instituţional. Totuși, utilizarea fondurilor poate fi mai 

flexibilă.  

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 12 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 12 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 29 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

ISTASSE Jean-François  

 

Proiect de aviz  Amendament  

solicită Comisiei și statelor membre să ia toate 

măsurile necesare în vederea garantării faptului 

că punerea în aplicare a strategiilor de 

internaționalizare este cât mai puțin în 

detrimentul regiunilor mai puțin dezvoltate; 

instituțiile de învățământ superior cele mai 

avansate în materie de internaționalizare să 

prevadă în strategiile lor și promovarea unui 

transfer de cunoștințe către instituțiile de 

învățământ superior care, în prezent, au un 

potențial mai redus de internaționalizare; 

solicită Comisiei și statelor membre să ia toate 

măsurile necesare în vederea garantării faptului 

că punerea în aplicare a strategiilor de 

internaționalizare stimulează potențialuleste cât 

mai puțin în detrimentul regiunilor mai puțin 

dezvoltate; instituțiile de învățământ superior cele 

mai avansate în materie de internaționalizare să 

prevadă în strategiile lor și promovarea unui 

transfer de cunoștințe către instituțiile de 

învățământ superior care, în prezent, au un 

potențial mai redus de internaționalizare; 

 

Expunere de motive  

Formulare mai pozitivă a punctului. 

 

(EN) RCOD/GVAR



 

Am. 13 

CDR5961-2013_00_00_TRA_PA 

 

AMENDAMENTUL 13 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

 

Punctul 30 

 

 

Se modifică după cum urmează: 

ISTASSE Jean-François 

 

Proiect de aviz  Amendament  

recomandă Comisiei să prezinte o propunere 

privind măsuri în domeniul imigrației și vizelor, 

care să permită aplicarea unor condiții specifice, 

flexibile, transparente și care să garanteze 

securitate cooperării internaționale în domeniul 

cercetării, inovării și învățământului superior, 

fiind în același timp eficiente, accesibile și rapide. 

recomandă solicită adoptarea rapidă de către 

Consiliu a propunerii Comisiei Europene să 

prezinte o propunere privind o directivă 

reformată privind măsuri în domeniul imigrației 

și vizelor, care să permită aplicarea unor condiții 

specifice, flexibile, transparente și care să 

garanteze securitate cooperării internaționale în 

domeniul cercetării, inovării și învățământului 

superior, fiind în același timp eficiente, accesibile 

și rapide. Acest lucru ar trebui să conducă la 

transpunerea în timp util a acestui instrument 

legislativ de către statele membre și la punerea lui 

în aplicare, în cooperare cu autoritățile locale și 

regionale. 

 

Expunere de motive  

Această propunere a fost deja formulată. 

 

(EN) RCOD/GVAR 
 


