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Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. understreger i lyset af den høje 

ungdomsarbejdsløshed i de fleste 

medlemsstater vigtigheden af, at 

programmer til støtte for 

ungdomsbeskæftigelsen udnytter de 

midler, de er tildelt på alle de områder, for 

hvilke de blev oprettet; foreslår, at 

Kommissionen finansierer det europæiske 

ungdomsinitiativ over en særlig 

budgetpost; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. opfordrer Kommissionen til at 

koordinere og integrere det europæiske 

solidaritetskorps-initiativ i alle sine 

tjenestegrene og med alle de andre 

europæiske og nationale institutioner for at 

sikre en sammenhængende og konsekvent 

gennemførelse; foreslår, at Kommissionens 

Generaldirektorat for Uddannelse, 

Ungdom, Sport og Kultur bliver ansvarlig 

for koordinering og integration af det 

europæiske solidaritetskorps; 

21. opfordrer Kommissionen til at 

koordinere og integrere det europæiske 

solidaritetskorps-initiativ i alle sine 

tjenestegrene og med alle de andre 

europæiske og nationale institutioner for at 

sikre en sammenhængende og konsekvent 

gennemførelse, samtidig med at den nøje 

kontrollerer, at de arbejdspladser, der 

oprettes via det europæiske 

solidaritetskorps, ikke får en 

substitutionseffekt på 

kvalitetsbeskæftigelsen ved at erstatte 

denne med lærepladser og vikararbejde; 

foreslår, at Kommissionens 

Generaldirektorat for Uddannelse, 

Ungdom, Sport og Kultur bliver ansvarlig 

for koordinering og integration af det 

europæiske solidaritetskorps; 

Or. en 

 

 


