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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 23 alineatul (3) RP 

 

AMENDAMENTUL 7R 
COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 7, 8, 9 și 10. 

 

Punctul 7 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

după consultarea părților interesate, 

consideră că Erasmus + și Garanția pentru 

tineret sunt, într-adevăr, instrumente 

esențiale pentru realizarea obiectivelor de 

politică, însă problemele sunt mult mai 

complexe, iar acțiunile Uniunii în domeniul 

tineretului depășesc cele două instrumente de 

succes amintite. Atrage, prin urmare, atenția 

asupra faptului că trebuie să fie accesibile 

într-o formă corespunzătoare celelalte 

informații referitoare la rezultatele obținute 

în domeniul politicii pentru tineret, în special 

în ceea ce privește, printre altele, ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor, 

capacitatea de inserție profesională și 

incluziunea socială. Aceasta ar permite 

totodată să se stabilească dacă se impune 

identificarea unor linii de intervenție 

specifice în cadrul fondurilor structurale. 

Dată fiind complexitatea și amploarea 

provocărilor din domeniul tineretului, 

politicile în acest domeniu ar trebui integrate 

în toate celelalte politici ale UE. În plus, 

situația economică din domeniul educației și 

formării, discutată în contextul evaluării la 

jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020 

cu ocazia reuniunii din 12 decembrie 

2014[1] a Consiliului Educație, Tineret, 

Cultură și Sport, ar trebui să se traducă acum 

după consultarea părților interesate, consideră că 

Erasmus + și Garanția pentru tineret sunt, într-adevăr, 

instrumente esențiale pentru realizarea obiectivelor de 

politică, însă problemele sunt mult mai complexe, iar 

acțiunile Uniunii în domeniul tineretului depășesc cele 

două instrumente de succes amintite, care, deși 

aparent eficiente, se dovedesc a fi insuficiente, dat 

fiind că punerea în aplicare a Garanției pentru 

tineret este încă deficitară.  

În special în ceea ce-i privește pe tinerii vulnerabili, 

se subliniază necesitatea de a se dezvolta inițiative de 

sprijinire a celor proveniți din sistemele de asistență 

socială și care riscă să se trezească la 18 ani fără 

niciun tip de îndrumare care să le faciliteze tranziția 

către vârsta adultă.  

Atrage, prin urmare, atenția asupra faptului că trebuie 

să fie accesibile într-o formă corespunzătoare celelalte 

informații referitoare la rezultatele obținute în 

domeniul politicii pentru tineret, în special în ceea ce 

privește, printre altele, ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor și incluziunea socială. Aceasta ar 

permite totodată să se stabilească dacă se impune 

identificarea unor linii de intervenție specifice în 

cadrul fondurilor structurale. Dată fiind complexitatea 

și amploarea provocărilor din domeniul tineretului, 

politicile în acest domeniu ar trebui integrate în toate 

celelalte politici ale UE, printr-o abordare orizontală, 

întrucât aceste politici au capacitatea nu numai de a 

căuta soluții pentru problemele aferente tineretului, 
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în investiții concrete în domeniul educației 

ca parte a campaniilor UE pe termen lung 

destinate tineretului și agendelor de creștere 

economică; 

 

 
[1] Comunicatul de presă al celei de-a 3358-a reuniuni a 

Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport 

http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/ 

downloadAsset.aspx?id=40802190967  

ci și de a se plasa ca punct de pornire pentru 

stimularea unei noi creșteri economice. De 

asemenea, redescoperirea valorii propriilor tradiții și 

profesiuni poate reprezenta noi oportunități 

profesionale. De asemenea, trebuie depuse eforturi 

majore în continuare pentru a promova schimbul de 

bune practici în domeniul participării tinerilor și al 

activităților pentru tineret între statele membre și 

autorităţile locale şi regionale. În plus, situația 

economică din domeniul educației și formării, 

discutată în contextul evaluării la jumătatea perioadei 

a Strategiei Europa 2020 cu ocazia reuniunii din 12 

decembrie 2014 a Consiliului Educație, Tineret, 

Cultură și Sport[1] , ar trebui să se traducă acum în 

investiții concrete în domeniul educației ca parte a 

campaniilor UE pe termen lung destinate tineretului și 

agendelor de creștere economică; 

 
[II] Comunicatul de presă al celei de-a 3358-a reuniuni a 

Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport 

http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadAss

et.aspx?id=40802190967  

 

Expunere de motive 

 

(EN) IKAP/HLAH/da 

  

Am. 7 R 

http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadAsset.aspx?id=40802190967
http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadAsset.aspx?id=40802190967
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 23 alineatul (3) RP 

 

AMENDAMENTUL 21R 
COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 21, 22, 23 și 

24. 

 

Punctul 13 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 

activitățile socioeducative, care țin de obicei, în 

toate statele membre, de competența autorităților 

locale, au suferit de pe urma reducerilor bugetare în 

întreaga Europă, deși numărul tot mai mare de 

tineri amenințați de sărăcie și excludere ar necesita 

o intensificare a acestor activități; 

își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 

activitățile socioeducative, care țin la rândul 

lor, de obicei, în mai multe state membre, de 

competența autorităților locale, au suferit de pe 

urma reducerilor bugetare în întreaga Europă, 

deși numărul tot mai mare de tineri amenințați 

de sărăcie și excludere, precum şi numărul 

mare de tineri cu obiceiuri nocive pentru 

sănătate şi rata de morbiditate crescută 

datorată acestui fapt ar necesita o intensificare 

a acestor activități. Este, de asemenea, nevoie 

în special să se promoveze stiluri de viață 

pozitive, care să ducă la reducerea utilizării de 

stupefiante, a abuzului de băuturi alcoolice, a 

consumului de tutun, a obezității, inclusiv prin 

promovarea activității fizice. Totodată este 

important să se propună politici active, astfel 

încât tinerilor, individual sau în cadrul 

asociațiilor, să le fie oferite oportunități de 

dezvoltare personală și profesională pentru a 

ajunge la capacitatea de a „inventa alte forme 

de relații sociale” (Cartea albă din 2001 

privind tineretul european);  

 

Expunere de motive 

 

(EN) IKAP/HLAH/da 

 

  

Am. 21R 
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Proiect de aviz  Amendament  

sugerează să se elaboreze un pachet de bază, pe 

care fiecare stat membru să-l poată garanta 

tinerilor, în special cu privire la accesul la 

internet în bandă largă, dobândirea în cadrul 

sistemului de învățământ public a unei a doua 

limbi străine cel puțin la nivelul B2, orientarea 

profesională și îndrumarea continuă, 

angajamentul adecvat în domeniul 

voluntariatului, promovarea dreptului de a obține 

un prim loc de muncă, formele de finanțare 

flexibile și accesibile necesare pentru a efectua 

studii care să ofere posibilități de carieră. În 

același timp, invită Comisia Europeană să 

propună acțiuni care să garanteze că toți tinerii 

din UE vor beneficia de o „garanție minimă 

privind calificarea și competențele”, oferindu-le 

posibilitatea de a accesa și a finaliza un nivel 

minim de școlarizare, dobândind un nivel 

relevant de competențe corespunzătoare; 

sugerează să se elaboreze un pachet de bază, pe 

care fiecare stat membru  ar trebui să-l 

garanteze tinerilor, în măsura posibilităților.  

Acest pachet ar putea să urmărească accesul la 

internet în bandă largă, opțiunea de învățare, în 

cadrul sistemului de învățământ public, a unei a 

doua limbi străine cel puțin la nivelul B2, 

orientarea profesională și îndrumarea continuă, 

posibilitatea unui angajament adecvat în 

domeniul voluntariatului, promovarea pregătirii 

în vederea obținerii unui prim loc de muncă, 

formele de finanțare flexibile și accesibile 

necesare pentru a efectua studii care să ofere 

posibilități de carieră; În același timp, invită 

Comisia Europeană să întreprindă acțiuni care să 

garanteze că toți tinerii din UE care sunt 

interesați de formarea profesională au acces la 

aceasta, precum și că aceștia vor beneficia de o 

„garanție minimă privind calificarea și 

competențele”, care să fie recunoscută și 

validată în întreaga UE, oferindu-le posibilitatea 

de a accesa și a finaliza un nivel minim de 

școlarizare, dobândind un nivel relevant de 

competențe corespunzătoare, susținute de o 

validare specifică, în vederea recunoașterii 

valorii adăugate a activităților desfășurate de 

tineri în cadre non-formale; 

 

Expunere de motive 

 

(EN) IKAP/HLAH/da 

  

AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 23 alineatul (3) RP 

 

AMENDAMENTUL 31R 
COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 31, 33, 34, 

35, 36 și 37. 

 

Punctul 16 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

Am. 31R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 23 alineatul (3) RP 
 

AMENDAMENTUL 40R 
COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 40, 41, 42, 44 și 45. 

 

Punctul 18 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază nevoia de a identifica 

provocările în domeniul politicii pentru 

tineret, cum ar fi corelarea competențelor 

profesionale cu nevoile angajatorilor, 

egalitatea de șanse pentru tinerii care 

trăiesc în localități mici din zonele rurale 

sau periferice care se confruntă cu 

provocări demografice, promovarea 

inițiativelor în domeniul formării 

profesionale adaptate la particularitățile 

regionale și la competențele specifice, 

precum și schimbul de bune practici în 

domeniu; subliniază că corelarea 

competențelor profesionale cu nevoile 

angajatorilor reprezintă un factor important 

pentru combaterea șomajului în rândul 

tinerilor și dezvoltarea în continuare a 

perspectivelor de carieră ale acestora; 

solicită să se acorde în continuare atenție 

acestui subiect; 

subliniază nevoia de a identifica provocările în 

domeniul politicii pentru tineret, cum ar fi corelarea 

competenţelor profesionale cu nevoile angajatorilor, ale 

mediului de producție și cele de la nivel teritorial, 

inclusiv în contextul reducerii ratei ridicate de șomaj 

în rândul tinerilor,  egalitatea de șanse pentru tinerii 

care trăiesc în localități mici din zonele rurale, 

periferice, ultraperiferice sau insulare care se 

confruntă cu provocări demografice, promovarea 

inițiativelor în domeniul formării profesionale adaptate 

la particularitățile regionale și la competențele 

specifice, precum și schimbul de bune practici în 

domeniu, acordându-se, printre altele, o mai mare 

valoare meseriilor practice; subliniază că corelarea 

competenţelor profesionale cu nevoile angajatorilor 

reprezintă un factor important pentru combaterea 

șomajului în rândul tinerilor și dezvoltarea în 

continuare a perspectivelor de carieră a acestora. 

Consideră că trebuie implementate proceduri care să 

asigure validarea și certificarea competențelor 

dobândite de tineri în cursul traseelor de educație 

non-formală și de voluntariat, astfel încât aceste 

competențe să poată fi valorificate în cadrul inserției 

profesionale. Solicită să se acorde în continuare atenție 

acestor subiecte și să se apeleze la responsabilitatea 

socială a întreprinderilor, pentru a le sensibiliza față 

de un tineret care nu numai că reprezintă forța de 

muncă de azi și de mâine, ci este și clientul potențial 

al serviciilor și produselor oferite de ele; 
 

Expunere de motive 
 

(EN) IKAP/HLAH/da 

 

Am. 40R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 23 alineatul (3) RP 

 

AMENDAMENTUL 46R 
COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 46, 47 și 48. 

 

Punctul 19 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

în opinia sa, este necesar ca în cadrul politicii 

pentru tineret să se acorde în continuare atenție 

specială unor chestiuni, cum ar fi discriminarea 

tinerilor pe motive de sex, origine rasială sau 

etnică, religie sau convingeri, handicap sau 

orientare sexuală și formularea măsurilor ce 

trebuie luate în acest sens; 

în opinia sa, este necesar ca în cadrul politicii 

pentru tineret - atât la nivelul statelor membre, 

cât și la nivelul autorităților locale și regionale - 

să se acorde în continuare atenție specială unor 

chestiuni, cum ar fi discriminarea tinerilor pe 

motive de sex, gen, origine rasială sau etnică, 

religie sau convingeri, handicap sau orientare 

sexuală, inclusiv prin promovarea valorilor 

moștenite de la creștinism și din tradiția 

umanismului european, și formularea măsurilor 

ce trebuie luate în acest sens, inclusiv în ce 

privește problemele specifice cu care se 

confruntă tinerii ce aparțin unor minorități 

naționale și etnice; 

 

Expunere de motive 

 

 

(EN) IKAP/HLAH/da 

  

Am. 46R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 23 alineatul (3) RP 

 

AMENDAMENTUL 57R 
COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 57 și 58 

 

Punctul 23 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră oportun să se analizeze, pe de o parte, 

în ce fel pot înlesni participarea și integrarea 

socială de succes a tinerilor, noile valori sociale 

și comunitare, cum ar fi sensibilizarea față de 

problemele de mediu, implicarea în viața 

comunității, sprijinirea persoanelor defavorizate, 

aprecierea modului de viață tradițional și 

ecologic, pe de altă parte, în ce fel pot fi 

consolidate protecția familiei, sprijinul pentru 

întemeierea unei familii și creșterea copiilor, mai 

ales în regiunile care se confruntă cu provocări de 

natură demografică; 

consideră oportun să se analizeze, pe de o parte, 

în ce fel pot înlesni participarea și integrarea 

socială de succes a tinerilor o gamă de noi valori 

sociale și comunitare, cum ar fi sensibilizarea față 

de problemele de mediu, printre altele în ce 

privește producția durabilă și eficientă din punct 

de vedere energetic, implicarea în viața 

comunității, sprijinirea persoanelor defavorizate 

și revalorizarea activităților meșteșugărești, și pe 

de altă parte, în ce fel pot fi consolidate protecția 

familiei și măsurile de sprijin pentru creșterea 

copiilor în familiile de origine, noile familii și 

familiile în curs de alcătuire, mai ales în 

regiunile care se confruntă cu provocări de natură 

demografică; 

 

Expunere de motive 

 

 

(EN) IKAP/HLAH/da 

  

Am. 57R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 23 alineatul (3) RP 

 

AMENDAMENTUL 68R 
COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 68 și 69 

 

Punctul 30 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

recomandă autorităților locale și regionale 

europene să elaboreze, ținând seama de politica 

pentru tineret a UE și a statelor membre, strategii 

locale și regionale care să vizeze problemele și 

șansele specifice ale tinerilor și să încerce, prin 

elaborarea unor astfel de planuri, consolidarea 

posibilităților de învățare reciprocă, 

asigurându-se, în același timp, participarea într-o 

măsură cât mai mare a grupului-țintă, respectiv a 

tinerilor, la elaborarea unor astfel de planuri și 

strategii, precum și la monitorizarea punerii lor 

în aplicare. 

recomandă autorităților locale și regionale 

europene să elaboreze, ținând seama de politica 

pentru tineret a UE și a statelor membre, strategii 

locale și regionale care să vizeze în mod clar 

problemele și șansele specifice ale tinerilor. 

Ar trebui să se asigure, la elaborarea unor astfel 

de planuri, consolidarea posibilităților de învățare 

reciprocă, asigurându-se, în același timp, 

participarea într-o măsură cât mai mare a 

grupului-țintă, respectiv a tinerilor, la elaborarea, 

punerea în aplicare și evaluarea lor și 

încurajându-se învățarea reciprocă. Subliniază, 

de asemenea, că este important ca toate 

strategiile și politicile să integreze în mod 

transversal măsuri de combatere a fenomenelor 

de discriminare pe bază de sex, gen, origine 

rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap sau orientare sexuală; 

 

Expunere de motive 

 

(EN) IKAP/HLAH/da 

 

Am. 68R 


