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4.4.2017 B8-0238/1 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. subliniază că, drept răspuns la 

ratele ridicate ale șomajului în rândul 

tinerilor în majoritatea statelor membre, 

este important ca sistemele de sprijin 

pentru ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor să folosească fondurile 

care le sunt alocate în toate domeniile 

pentru care au fost create; sugerează 

Comisiei să finanțeze CES printr-o linie 

bugetară specifică; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. solicită Comisiei să integreze în 

mod adecvat inițiativa CES în cadrul 

tuturor serviciilor sale și să o coordoneze 

cu toate celelalte instituții europene și 

naționale, astfel încât să se asigure punerea 

în aplicare coerentă și consecventă; 

propune ca Direcția Generală Educație, 

Tineret, Sport și Cultură a Comisiei să fie 

responsabilă pentru coordonarea și 

integrarea CES; 

21. solicită Comisiei să integreze în 

mod adecvat inițiativa CES în cadrul 

tuturor serviciilor sale și să o coordoneze 

cu toate celelalte instituții europene și 

naționale, astfel încât să se asigure punerea 

în aplicare coerentă și consecventă, luând 

totodată măsuri pentru ca locurile de 

muncă create de CES să nu atragă după 

sine un efect de substituție asupra calității 

ocupării forței de muncă, prin înlocuirea 

locurilor de muncă de calitate cu 

programe de ucenicie și muncă 

temporară; propune ca Direcția Generală 

Educație, Tineret, Sport și Cultură a 

Comisiei să fie responsabilă pentru 

coordonarea și integrarea CES; 

Or. en 

 

 


