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Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a glede na visoko stopnjo 

brezposelnosti mladih v večini držav 

članic poudarja, kako pomembno je, da 

sheme za podporo zaposlovanju mladih 

sredstva, ki so jim dodeljena, uporabijo na 

vseh področjih, za katera so bile 

vzpostavljene; predlaga, naj Komisija 

financira evropsko solidarnostno enoto s 

posebno proračunsko vrstico; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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 Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poziva Komisijo, naj pobudo o 

evropski solidarnostni enoti ustrezno 

usklajuje in vključi v vse svoje službe in z 

vsemi drugimi evropskimi in nacionalnimi 

institucijami, da bi zagotovili njeno 

skladno in dosledno izvajanje; predlaga, 

naj bo za usklajevanje in vključevanje 

pobude odgovoren generalni direktorat 

Komisije za izobraževanje, mladino, šport 

in kulturo; 

21. poziva Komisijo, naj pobudo o 

evropski solidarnostni enoti ustrezno 

usklajuje in vključi v vse svoje službe in z 

vsemi drugimi evropskimi in nacionalnimi 

institucijami, da bi zagotovili njeno 

skladno in dosledno izvajanje, hkrati pa 

naj bo pozorna, da delovna mesta, 

ustvarjena v okviru evropske 

solidarnostne enote, ne bodo dejansko 

nadomeščala kakovostnih zaposlitev z 

vajeništvi in začasnim delom; predlaga, 

naj bo za usklajevanje in vključevanje 

pobude odgovoren generalni direktorat 

Komisije za izobraževanje, mladino, šport 

in kulturo; 

Or. en 

 

 


