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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet betonar att 

det, som åtgärd mot den höga 

ungdomsarbetslösheten i de flesta 

medlemsstater, är viktigt att program för 

stöd till ökad sysselsättning bland 

ungdomar använder de medel som 

anslagits till dem, på alla därför avsedda 

områden. Parlamentet föreslår att 

kommissionen ska finansiera 

solidaritetskåren via en separat 

budgetpost. 

Or. en 
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Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa korrekt 

samordning och integrering av 

solidaritetskårsinitiativet inom hela sin 

organisation och med alla andra europeiska 

och nationella institutioner för att 

säkerställa enhetligt och konsekvent 

genomförande. Parlamentet föreslår att 

kommissionens generaldirektorat för 

utbildning, ungdom, idrott och kultur ska 

ansvara för samordning och integrering av 

solidaritetskårsinitiativet. 

21. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa korrekt 

samordning och integrering av 

solidaritetskårsinitiativet inom hela sin 

organisation och med alla andra europeiska 

och nationella institutioner för att 

säkerställa enhetligt och konsekvent 

genomförande, samtidigt som man noga 

ser till att de jobb som skapas genom 

solidaritetskåren inte har återverkningar 

på kvalitetsjobb på så sätt att dessa ersätts 

med lärlingsplatser och tillfälliga 

anställningar. Parlamentet föreslår att 

kommissionens generaldirektorat för 

utbildning, ungdom, idrott och kultur ska 

ansvara för samordning och integrering av 

solidaritetskårsinitiativet. 

Or. en 

 

 


