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4.4.2017 B8-0238/1 

Amendement  1 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. benadrukt dat het als reactie op de 

hoge jeugdwerkloosheidspercentages in 

de meeste lidstaten belangrijk is dat in de 

steunregelingen voor 

jeugdwerkgelegenheid de daarvoor 

uitgetrokken middelen gebruikt worden 

op alle terreinen waarvoor ze in het leven 

zijn geroepen; stelt voor dat de Commissie 

het Europees solidariteitskorps financiert 

met een speciaal daarvoor bestemde 

begrotingslijn; 

Or. en 
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Amendement  2 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. verzoekt de Commissie het 

Europees solidariteitskorps naar behoren te 

coördineren en te mainstreamen in al haar 

diensten en met alle andere Europese en 

nationale instellingen, teneinde een 

samenhangende en consistente 

implementatie te waarborgen; stelt voor dat 

het directoraat-generaal Onderwijs en 

Cultuur van de Commissie belast wordt 

met het coördineren en mainstreamen van 

het Europees solidariteitskorps; 

21. verzoekt de Commissie het 

Europees solidariteitskorps naar behoren te 

coördineren en te mainstreamen in al haar 

diensten en met alle andere Europese en 

nationale instellingen, teneinde een 

samenhangende en consistente 

implementatie te waarborgen, maar er wel 

alert op te zijn dat de banen die gecreëerd 

worden door het Europees 

solidariteitskorps geen subsidie-effect 

genereren door hoogwaardige 

werkgelegenheid te vervangen door stages 

en tijdelijk werk; stelt voor dat het 

directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur 

van de Commissie belast wordt met het 

coördineren en mainstreamen van het 

Europees solidariteitskorps; 

Or. en 

 

 


