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4.4.2017 B8-0238/3 

Ændringsforslag  3 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Henvisning 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til forespørgsel til 

Kommissionen om det europæiske 

solidaritetskorps (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017), 

– der henviser til forespørgsel til 

Kommissionen om det europæiske 

solidaritetskorps (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017) og O-0022/2017 – B8-

xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Ændringsforslag  4 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Henvisning 5 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til sin beslutning af 

17. juli 2014 om ungdomsbeskæftigelse1, 

 _____________ 

1 EUT C 224 af 21.6.2016, s. 19.
 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Ændringsforslag  5 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Henvisning 5 b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til sin beslutning af 

16. januar 2013 om en ungdomsgaranti1,  

________________ 

1 EUT C 440 af 30.12.2015, s. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Ændringsforslag  6 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Henvisning 9 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om 

Den Europæiske Socialfond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1081/20061, 

________________ 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Ændringsforslag  7 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Henvisning 9 b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om 

oprettelse af "Erasmus+": EU-

programmet for uddannelse, ungdom og 

idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 

1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 

1298/2008/EF1,  

________________ 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Ændringsforslag  8 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at oprettelsen af det 

europæiske solidaritetskorps skal være 

baseret på EU's fælles værdier som fastlagt 

i traktaterne og i chartret om 

grundlæggende rettigheder; der henviser 

til, at dets mål bør være at opbygge en 

følelse af fællesskab, solidaritet og socialt 

ansvar i Europa og samtidig give en 

meningsfuld og udviklende erfaring med 

frivilligt arbejde;  

E. der henviser til, at oprettelsen af det 

europæiske solidaritetskorps skal være 

baseret på EU's fælles værdier som fastlagt 

i traktaterne og i chartret om 

grundlæggende rettigheder; der henviser 

til, at dets mål bør være at opbygge en 

følelse af fællesskab, solidaritet og socialt 

ansvar i Europa og samtidig give en 

meningsfuld og udviklende erfaring med 

frivilligt arbejde, arbejde, praktikophold 

eller lærepladser;  

Or. en 



 

AM\1122768DA.docx  PE598.578v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.4.2017 B8-0238/9 

Ændringsforslag  9 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. er overbevist om, at selv om 

læringsdelen, herunder læring gennem en 

ikkeformel og uformel 

uddannelseserfaring, og konsekvenserne 

for den enkelte frivillige er vigtige 

elementer, bør det vigtigste mål for det 

europæiske solidaritetskorps være at opnå 

en positiv indvirkning på hele samfundet 

som et klart udtryk for solidaritet og socialt 

ansvar;  

3. er overbevist om, at selv om 

læringsdelen, herunder læring gennem en 

ikkeformel og uformel 

uddannelseserfaring, og konsekvenserne 

for den enkelte frivillige, unge 

arbejdstager, praktikant eller lærling er 

vigtige elementer, bør det vigtigste mål for 

det europæiske solidaritetskorps være at 

opnå en positiv indvirkning på 

projekternes og tiltagenes målgruppe samt 

på hele det bredere samfund som et klart 

udtryk for solidaritet og socialt ansvar;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Ændringsforslag  10 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. er stærkt bekymret over, at 

Kommissionen har til hensigt at 

gennemføre det europæiske 

solidaritetskorps i dets indledende fase ved 

at indarbejde det i eksisterende 

programmer, især uddannelses- og 

kulturprogrammer såsom Erasmus+ og 

Europa for Borgerne, uden tilstrækkelig 

klarhed om de nøjagtige finansielle og 

menneskelige ressourcer, der afsættes til 

det europæiske solidaritetskorps; erindrer 

om, at Europa-Parlamentet som 

medlovgiver af EU-programmer og 

budgetmyndighed er imod at omfordele 

midler fra prioriterede programmer, der 

ofte ikke har tilstrækkelige midler til at 

finansiere centrale aktioner, og finansiere 

af nye politiske initiativer;  

6. er stærkt bekymret over, at 

Kommissionen har til hensigt at 

gennemføre det europæiske 

solidaritetskorps i dets indledende fase ved 

at indarbejde det i eksisterende 

programmer og initiativer, især 

uddannelses- og kulturprogrammer såsom 

Erasmus+ og Europa for Borgerne, 

ungdomsgarantien og programmet for 

beskæftigelse og social innovation uden 

tilstrækkelig klarhed om de nøjagtige 

finansielle og menneskelige ressourcer, der 

afsættes til det europæiske 

solidaritetskorps; erindrer om, at Europa-

Parlamentet som medlovgiver af EU-

programmer og budgetmyndighed er imod 

at omfordele midler fra prioriterede 

programmer, der ofte ikke har 

tilstrækkelige midler til at finansiere 

centrale aktioner, og finansiere af nye 

politiske initiativer;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Ændringsforslag  11 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til i sine 

fremtidige lovgivningsforslag om det 

europæiske solidaritetskorps at indføje en 

klar beskrivelse af de budgetmæssige 

bestemmelser, der gør det muligt for det 

europæiske solidaritetskorps at fungere 

effektivt; understreger, at finansieringen af 

det europæiske solidaritetskorps ikke må 

have en negativ indvirkning på de 

eksisterende programmer, som f.eks. 

programmet Europa for Borgerne og 

programmet Erasmus+, og at det ikke vil 

fordreje funktionen af de eksisterende og 

velfungerende redskaber, som f.eks. den 

europæiske volontørtjeneste;  

7. opfordrer Kommissionen til i sine 

fremtidige lovgivningsforslag om det 

europæiske solidaritetskorps at indføje en 

klar beskrivelse af de budgetmæssige 

bestemmelser, der gør det muligt for det 

europæiske solidaritetskorps at fungere 

effektivt; understreger, at finansieringen af 

det europæiske solidaritetskorps ikke må 

have en negativ indvirkning på de 

eksisterende programmer, der er rettet mod 

unge mennesker og initiativer som f.eks. 

programmet Europa for Borgerne og 

programmet Erasmus+, programmet for 

beskæftigelse og social innovation og 

initiativer som ungdomsgarantien, og at 

det ikke vil fordreje funktionen af de 

eksisterende og velfungerende redskaber, 

som f.eks. den europæiske 

volontørtjeneste;  

Or. en 



 

AM\1122768DA.docx  PE598.578v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.4.2017 B8-0238/12 

Ændringsforslag  12 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Afsnit 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

En klar sondring mellem frivilligt arbejde 

og beskæftigelse 

En klar sondring mellem frivilligt arbejde 

og beskæftigelse og kvalitetsmuligheder 

for unge inden for rammerne af den 

beskæftigelsesmæssige del 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Ændringsforslag  13 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til i 

forbindelse med gennemførelsen af det 

europæiske solidaritetskorps at foretage en 

klar sondring mellem frivillige aktiviteter 

og jobtilbud for at undgå substitution af 

potentielle kvalitetsjob med ulønnet 

frivilligt arbejde; understreger med henblik 

herpå, at frivilligt arbejde ikke bør være 

berettiget til støtte, der specifikt har til 

formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, 

som f.eks. 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;  

15. opfordrer Kommissionen til i 

forbindelse med gennemførelsen af det 

europæiske solidaritetskorps at foretage en 

klar sondring mellem frivillige aktiviteter 

og jobtilbud for at opretholde de 

grundlæggende forskelle mellem frivilligt 

arbejde og arbejde, hvor det primære 

fokus er på enten målgruppens behov 

eller på deltagernes uddannelses- og 

udviklingsbehov, og for at undgå 

substitution af potentielle lønnede 

kvalitetsjob; understreger med henblik 

herpå, at frivilligt arbejde ikke bør være 

berettiget til støtte, der specifikt har til 

formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, 

som f.eks. 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Ændringsforslag  14 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. understreger, at den 

beskæftigelsesmæssige del bør fokusere på 

at levere arbejdspladser, praktikophold og 

lærepladser af høj kvalitet i 

nonprofitorganisationer og sociale 

virksomheder i solidaritetssektoren;  

17. understreger, at den 

beskæftigelsesmæssige del bør fokusere på 

at levere arbejdspladser, praktikophold og 

lærepladser af høj kvalitet i 

nonprofitorganisationer og sociale 

virksomheder i solidaritetssektoren, som 

reelt vil bidrage til solidariteten i Europa 

og vil kunne være til gensidig gavn for 

både deltagere i programmet og deres 

arbejdsgivere; minder om 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets 

begrænsede karakter og ressourcer;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Ændringsforslag  15 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. anmoder om, at værtsorganisationer 

bør tilslutte sig et kvalitetscharter, som 

omfatter vedtagne mål, principper og 

standarder, som dem, der er skitseret i det 

europæiske kvalitetscharter for 

praktikophold og lærepladser; tilskynder til 

sammenlignelighed, anerkendelse og 

validering af færdigheder og kompetencer, 

der er erhvervet under denne erfaring, 

således at de bidrager til holdbar 

integrering af unge på arbejdsmarkedet; 

fremhæver, at klare standarder vil bidrage 

til at overvåge gennemførelsen af det 

europæiske solidaritetskorps;  

19. anmoder om, at værtsorganisationer 

bør tilslutte sig et kvalitetscharter, som 

omfatter vedtagne mål, principper og 

standarder, som dem, der er skitseret i det 

europæiske kvalitetscharter for 

praktikophold og lærepladser1; tilskynder 

værtsorganisationerne til på forhånd at 

beskrive de færdigheder og kompetencer, 

der bør erhverves under denne erfaring; 

opfordrer til sammenlignelighed, 

anerkendelse og validering af færdigheder 

og kompetencer, der er erhvervet under 

denne erfaring, således som det kræves i 

Rådets henstilling af 20. december 2012 

om valideringen af ikke-formel og 

uformel læring2, således at de bidrager til 

holdbar inklusion af unge på 

arbejdsmarkedet; fremhæver, at klare 

standarder vil bidrage til at overvåge 

gennemførelsen af det europæiske 

solidaritetskorps;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04
/internship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:DA:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:DA:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Ændringsforslag  16 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. understreger behovet for at give 

unge frivillige passende økonomisk 

kompensation, sygesikring, uddannelse og 

mentorordninger; understreger, at deres 

arbejdsbyrde og miljø bør overvåges på 

grund af de særlige opgaver, de vil skulle 

opfylde i det europæiske solidaritetskorps, 

under deres frivillige arbejde; 

20. understreger behovet for at give 

unge frivillige passende økonomisk 

kompensation og unge arbejdstagere 

passende betaling samt sygesikring, 

uddannelse og mentorordninger; 

understreger, at deres arbejdsbyrde og 

miljø bør overvåges på grund af de særlige 

opgaver, de vil skulle opfylde i det 

europæiske solidaritetskorps, under deres 

frivillige arbejde eller praktikophold; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Ændringsforslag  17 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. gentager sin opfordring til 

medlemsstaterne om at kæde 

ungdomsbeskæftigelsespolitikker sammen 

med kvalitet og varige arbejdskontrakter 

med henblik på at tackle usikkerhed og 

underbeskæftigelse; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Ændringsforslag  18 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20b. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at anlægge en 

rettighedsbaseret tilgang til unge 

mennesker og beskæftigelse; 

understreger, at kvaliteten af de unges 

beskæftigelse ikke må bringes i fare, og at 

de grundlæggende arbejdsstandarder og 

øvrige standarder vedrørende 

arbejdskvaliteten, f.eks. arbejdstid, social 

sikring samt sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen, skal være centrale 

overvejelser i den indsats, der gøres; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Ændringsforslag  19 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20c. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre fuld adgang 

til det europæiske solidaritetskorps for 

unge fra dårligt stillede miljøer eller unge 

med særlige behov; understreger derfor, 

at der bør afsættes et specifikt budget til 

dækning af udgifter til personlig bistand 

eller ekstra støtte til de berørte unge; 

mener, at den europæiske volontørtjeneste 

kan betragtes som god praksis i denne 

henseende; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Ændringsforslag  20 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

for S&D-Gruppen 

Tania González Peñas 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om det europæiske solidaritetskorps 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. minder Kommissionen om behovet 

for at sikre, at der foreligger de rette 

betingelser for en behørig høring af de 

vigtigste interessenter som f.eks. 

ungdomsorganisationer, arbejdsmarkedets 

organisationer, organisationer, der er 

baseret på frivilligt arbejde, og 

medlemsstaterne forud for udarbejdelsen af 

lovgivningsmæssige forslag; understreger, 

at disse interessenter regelmæssigt skal 

inddrages i gennemførelsen og, hvor det er 

relevant, overvågningen af initiativet;  

22. minder Kommissionen om behovet 

for at sikre, at der foreligger de rette 

betingelser for en behørig høring af de 

vigtigste interessenter som f.eks. 

ungdomsorganisationer, arbejdsmarkedets 

organisationer, organisationer, der er 

baseret på frivilligt arbejde, fagforeninger 

og medlemsstaterne forud for 

udarbejdelsen af lovgivningsmæssige 

forslag; understreger, at disse interessenter 

regelmæssigt skal inddrages i 

gennemførelsen og, hvor det er relevant, 

overvågningen af initiativet for at sikre en 

korrekt gennemførelse heraf, kvaliteten af 

praktikophold og resultaternes 

holdbarhed;  

Or. en 

 

 


