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COR-2015-04872-00-01-AMRC-TRA Amendamentele raportorului 

 

AMENDAMENTUL RAPORTORULUI - art. 66 alineatul (1) 

 

AMENDAMENTUL 2R 
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 2 

 

Punctul 15 

 

Se adaugă un punct nou: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

 constată că tinerii nu au decât acces limitat la 

posibilități de finanțare a întreprinderilor lor, 

pentru rezolvarea problemelor legate de 

locuințe, pentru continuarea studiilor și, de 

aceea, consideră că este important ca 

autoritățile locale și regionale să caute soluțiile 

locale care contribuie la sporirea competitivității 

regiunii, pe de o parte, și, pe de altă parte, cresc 

egalitatea de șanse în rândul tinerilor; 

 

Expunere de motive 

 

Noul punct dorește să arate că, în prezent, contribuția tinerilor la competitivitate este deseori limitată. 

 

_____________ 

 

 

(EN/HU) RCOD/HLAH/da 

 

  

Am. 2R 



COR-2015-04872-00-01-AMRC-TRA Amendamentele raportorului 

 

AMENDAMENTUL RAPORTORULUI - art. 66 alineatul (1) 

 

AMENDAMENTUL 18R 
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 18, 19, 20 

 

Punctul 11 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

este de părere că fluxurile migratorii din diferite 

regiuni europene sunt defavorabile pentru tineri 

și, prin urmare, trebuie să se ia în considerare 

posibilitatea de a stabili parteneriate 

corespunzătoare între regiunile de origine și 

regiunile-gazdă, pentru o mai bună gestionare a 

dificultăților de integrare;Comitetul insistă 

asupra necesităţii de a adopta, în cadrul acestor 

parteneriate interregionale și prin diferite 

inițiative ale UE, măsurile necesare pentru a 

facilita întoarcerea în regiunile de origine; 

este de părere că fluxurile migratorii din 

interiorul UE, care rezultă și din criza 

economică și duc la un exod de inteligență în 

anumite regiuni, laolaltă cu provocările 

demografice, trebuie abordate printr-o gamă 

amplă de politici ale UE adresate în primul rând 

tinerilor, analizând posibilitățile de parteneriat 

între regiunile de origine și regiunile-gazdă cu 

privire la integrare și mai ales la chestiunile 

legate de returnare și sprijinul în acest sens; 

pentru aceasta, trebuie puse la dispoziția 

autorităților locale și regionale, de urgență, 

surse de finanțare accesibile, și pentru 

îndeplinirea sarcinilor legate de integrarea 

migranților care sosesc din afara UE; 

 

Expunere de motive 

 

Cu toate că problema migrației și a refugiaților este arzătoare, nu putem uita migrația din interiorul 

UE și nevoile regiunilor afectate de migrație. Noua formulare ține seama de propunerile de la 

amendamentul 20. 

 

_____________ 

 

 

(EN/HU) RCOD/HLAH/da 

  

Am. 18R 



COR-2015-04872-00-01-AMRC-TRA Amendamentele raportorului 

 

AMENDAMENTUL RAPORTORULUI - art. 66 alineatul (1) 

 

AMENDAMENTUL 21R 
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 21 

 

Punctul 11 

 

Se adaugă un punct nou: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

 consideră că este esențial schimbul de bune 

practici, cum ar fi programul de sprijinire a 

talentului sau inițiativa de susținere a formării 

profesionale din voievodatul Lublin, strategia 

pentru tineret pe termen mediu recent adoptată 

în județul Harghita, care vizează chestiunea 

formării profesionale, cultura tradițională ca 

element de bază și crearea unor condiții de viață 

favorabile pentru tinerii din județ, sau cum ar fi 

succesul inițiativei „Capitala europeană a 

tineretului” și programul de mediator pentru 

tineret Vila Real de Santo António, precum și 

inițiativele inovatoare de parteneriate între 

autoritățile locale și regionale, cum ar fi rețeaua 

tinerilor din zona mediteraneeană, deoarece 

acestea facilitează dialogul în domeniul 

mobilității, educației și politicilor privind 

ocuparea forței de muncă, egalității între femei 

și bărbați și rolul tinerilor în instituții; 

 

Expunere de motive 

 

Este important ca politica pentru tineret să sprijine noile soluții bazate pe bune practici. Noul punct 

preia elementele principale ale amendamentului 21. 

 

_____________ 

(EN/HU) RCOD/HLAH/da 

Am. 21R 



COR-2015-04872-00-01-AMRC-TRA Amendamentele raportorului 

 

 

AMENDAMENTUL RAPORTORULUI - art. 66 alineatul (1) 

 

AMENDAMENTUL 23R 
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 23 

 

Punctul 12 

 

Se adaugă un punct nou: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

 constată că în regiunile din Europa ar trebui 

efectuate anchete pentru a avea o imagine de 

ansamblu privind situația tinerilor în materie de 

locuințe, întrucât, în acest domeniu sunt 

necesare schimbul de bune practici și 

elaborarea unor planuri de acțiune la nivel 

local, având în vedere că în multe regiuni se 

observă un surplus de locuințe, iar în alte 

regiuni calitatea locuințelor nu asigură condiții 

adecvate pentru tineri, în timp ce în altele, 

prețurile foarte ridicate duc la excluderea 

tinerilor; pe baza datelor relevante trebuie 

elaborate acele planuri de acțiune care să 

asigure crearea unor condiții adecvate pentru 

fiecare tânăr; 

 

Expunere de motive 

 

Formulare mai clară și detalierea unui element. 

 

_____________ 

 

 

(EN/HU) RCOD/HLAH/da 

 

  

Am. 23R 



COR-2015-04872-00-01-AMRC-TRA Amendamentele raportorului 

 

AMENDAMENTUL RAPORTORULUI - art. 66 alineatul (1) 

 

AMENDAMENTUL 33R 
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 33 

 

Punctul 18 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră oportun să se analizeze impactul 

asupra tinerilor al noilor 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, și cum poate fi sporită influența 

acestor valori asupra viziunii asupra lumii a 

tinerei generații; 

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; 

 

Expunere de motive 

 

Formulare mai clară. 

 

_____________ 

 

 

(EN/HU) RCOD/HLAH/da 

 

  

Am. 33R 



COR-2015-04872-00-01-AMRC-TRA Amendamentele raportorului 

 

AMENDAMENTUL RAPORTORULUI - art. 66 alineatul (1) 

 

AMENDAMENTUL 40R 
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 40 

 

Punctul 21 

 

Se adaugă un punct nou: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

 își exprimă consternarea că Europa este expusă 

la un risc de teroare fără precedent și, prin 

urmare, solicită Comisiei, Consiliului și statelor 

membre, ca, în acord cu autoritățile locale și 

regionale, să ia toate măsurile posibile pentru a 

îmbunătăți securitatea tinerilor, în special în 

ceea ce privește protecția instituțiilor de 

învățământ, sporirea securității în locurile 

frecventate de tineri, formarea tinerilor pentru 

situații de urgență, de prim ajutor și pentru 

reducerea riscului de vătămare în caz acțiuni 

teroriste, precum și în ce privește reducerea 

riscurilor de radicalizare politică și religioasă 

care se propagă, din păcate, și în rândul 

tinerilor; 

 

Expunere de motive 

 

În contextul evenimentelor de la Paris sunt necesare eforturi comune; explicația detaliată a unui 

subiect amintit în amendamentul 40. 

 

_____________ 

 

 

(EN/HU) RCOD/HLAH/da 

 

Am. 40R 


