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Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  6α. Τονίζει ότι, για την αντιμετώπιση 

της υψηλής ανεργίας των νέων στα 

περισσότερα κράτη μέλη, είναι σημαντικό 

τα υποστηρικτικά προγράμματα 

απασχόλησης των νέων να χρησιμοποιούν 

τα ποσά που τους διατίθενται σε όλους 

τους τομείς για τους οποίους έχουν 

θεσπισθεί·    

 Προτείνει η Επιτροπή να 

χρηματοδοτήσει το ΕΣΑ 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη γραμμή 

του προϋπολογισμού· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει 

κατάλληλα και να ενσωματώσει τη 

διάσταση της πρωτοβουλίας του ΕΣΑ σε 

όλες τις υπηρεσίες της καθώς και με όλα 

τα άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική 

και συνεπή εφαρμογή της· προτείνει η 

Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής που είναι 

αρμόδια για την εκπαίδευση, τον 

πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό 

να είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και 

την ενσωμάτωση του ΕΣΑ· 

21. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει 

κατάλληλα και να ενσωματώσει τη 

διάσταση της πρωτοβουλίας του ΕΣΑ σε 

όλες τις υπηρεσίες της καθώς και με όλα 

τα άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική 

και συνεπή εφαρμογή της, ενώ παράλληλα 

θα παρακολουθεί προσεκτικά ότι οι 

θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από 

το ΕΣΑ δεν δημιουργούν ένα αποτέλεσμα 

υποκατάστασης όσον αφορά την ποιοτική 

απασχόληση, αντικαθιστώντας την με 

θέσεις μαθητείας και προσωρινή εργασία· 
προτείνει η Γενική Διεύθυνση της 

Επιτροπής που είναι αρμόδια για την 

εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και 

τον αθλητισμό να είναι υπεύθυνη για το 

συντονισμό και την ενσωμάτωση του 

ΕΣΑ· 
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