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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

4.4.2017 B8-0238/3 

Τροπολογία  3 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς 

την Επιτροπή σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017), 

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς 

την Επιτροπή σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017 και O-0022/2017 – B8-

xxxx/2017)  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Τροπολογία  4 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την 

απασχόληση των νέων1, 

 _____________ 

1 
ΕΕ C 224, της 21.6.2016, σ 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Τροπολογία  5 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με 

εγγυήσεις για τη νεολαία1,  

________________ 

1 ΕΕ C 440, της 30.12.2015, σ. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Τροπολογία  6 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τον κανονισμό 

αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 

Συμβουλίου1, 

________________ 

1 ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Τροπολογία  7 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση 

του προγράμματος Erasmus+: το 

πρόγραμμα της Ένωσης για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 

και τον αθλητισμό και για την κατάργηση 

των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, 

αριθ. 1720/2006/ΕΚ και 

αριθ. 1298/2008/ΕΚ 1,  

________________ 

1 ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Τροπολογία  8 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) πρέπει να βασίζεται 

σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες, όπως 

ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του ΕΣΑ 

θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας 

αίσθησης κοινότητας, αλληλεγγύης και 

κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη με 

ταυτόχρονη παροχή ουσιαστικής και 

ισχυρής εμπειρίας εθελοντισμού·  

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) πρέπει να βασίζεται 

σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες, όπως 

ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του ΕΣΑ 

θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας 

αίσθησης κοινότητας, αλληλεγγύης και 

κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη με 

ταυτόχρονη παροχή ουσιαστικής και 

ισχυρής εμπειρίας εθελοντισμού, 

εργασίας, άσκησης και μαθητείας·  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Τροπολογία  9 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. πιστεύει ακράδαντα ότι, αν και η 

συνιστώσα μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και η 

επίπτωση επί των μεμονωμένων εθελοντών 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία του ΕΣΑ, ο 

κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί ένας 

θετικός αντίκτυπος στο σύνολο της 

κοινότητας ως σαφή έκφραση της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης·  

3. πιστεύει ακράδαντα ότι, αν και η 

συνιστώσα μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και η 

επίπτωση επί των μεμονωμένων 

εθελοντών, νεαρών εργαζομένων, 

εκπαιδευόμενων ή μαθητευόμενων 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία του ΕΣΑ, ο 

κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί ένας 

θετικός αντίκτυπος στους δικαιούχους 

των έργων και δράσεων, καθώς και στην 

ευρύτερη κοινότητα ως σαφή έκφραση της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης·  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Τροπολογία  10 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την 

πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει το 

ΕΣΑ κατά την πρώτη του φάση, 

ενσωματώνοντας το σε υφιστάμενα 

προγράμματα, και ιδίως στα εκπαιδευτικά 

και πολιτιστικά προγράμματα, όπως το 

«Erasmus +» και το «Ευρώπη για τους 

πολίτες», χωρίς να παράσχει επαρκείς 

διευκρινίσεις σχετικά με τους ακριβείς 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που 

θα δεσμευθούν για το ΕΣΑ· υπενθυμίζει 

ότι το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για 

τα προγράμματα της ΕΕ και αρμόδια για 

τον προϋπολογισμό αρχή, είναι αντίθετο με 

την ανακατανομή πόρων από προγράμματα 

προτεραιότητας, και συχνά δεν διαθέτει 

επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση 

βασικών δράσεων και τη χρηματοδότηση 

νέων πρωτοβουλιών πολιτικής·  

6. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την 

πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει το 

ΕΣΑ κατά την πρώτη του φάση, 

ενσωματώνοντας το σε  υφιστάμενα 

προγράμματα και πρωτοβουλίες, και ιδίως 

στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά 

προγράμματα, όπως το «Erasmus +», το 

«Ευρώπη για τους πολίτες», το πρόγραμμα 

Εγγύηση για τη νεολαία και το 

πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση 

και την κοινωνική καινοτομία, χωρίς να 

παράσχει επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά 

με τους ακριβείς οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους που θα δεσμευθούν 

για το ΕΣΑ· υπενθυμίζει ότι το 

Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για τα 

προγράμματα της ΕΕ και αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή, είναι αντίθετο με την 

ανακατανομή πόρων από προγράμματα 

προτεραιότητας, και συχνά δεν διαθέτει 

επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση 

βασικών δράσεων και τη χρηματοδότηση 

νέων πρωτοβουλιών πολιτικής·  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Τροπολογία  11 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει στην μελλοντική της 

νομοθετική πρόταση σχετικά με το ΕΣΑ, 

σαφή περιγραφή των δημοσιονομικών 

ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την 

αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΑ· 

υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 

ΕΣΑ δεν πρέπει να έχει αρνητικές 

συνέπειες για τα υφιστάμενα 

προγράμματα, όπως το «Ευρώπη για τους 

Πολίτες» και το Erasmus +, και να 

στρεβλώνει τη λειτουργία των 

υφιστάμενων και πετυχημένων εργαλείων 

όπως η ΕΕΥ·  

7. καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει στην μελλοντική της 

νομοθετική πρόταση σχετικά με το ΕΣΑ, 

σαφή περιγραφή των δημοσιονομικών 

ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την 

αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΑ· 

υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 

ΕΣΑ δεν πρέπει να έχει αρνητικές 

συνέπειες για τα υφιστάμενα προγράμματα 

που απευθύνονται στους νέους και 

πρωτοβουλίες, όπως το «Ευρώπη για τους 

Πολίτες» και το Erasmus +,  το 

πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση 

και την κοινωνική καινοτομία, καθώς και 

καινοτομίες όπως Εγγύηση για τη νεολαία 

καθώς και να στρεβλώνει τη λειτουργία 

των υφιστάμενων και πετυχημένων 

εργαλείων όπως η ΕΕΥ·  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Τροπολογία  12 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Title 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Σαφής διάκριση μεταξύ του εθελοντισμού 

και της απασχόλησης 

Σαφής διάκριση μεταξύ του εθελοντισμού 

και της απασχόλησης και ποιοτικών 

ευκαιριών για νέους στο πλαίσιο του 

επαγγελματικού σκέλους  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Τροπολογία  13 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή, κατά την 

εφαρμογή του ΕΣΑ, να προβεί σε σαφή 

διάκριση μεταξύ των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων και της εύρεσης θέσεων 

εργασίας, ώστε να αποφεύγεται κάθε 

υποκατάσταση πιθανών ποιοτικών θέσεων 

απασχόλησης από μη αμειβόμενη 

εθελοντική εργασία· τονίζει, για τον σκοπό 

αυτό, ότι οι δυνατότητες εθελοντισμού δεν 

πρέπει να είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση που προορίζεται ειδικά για 

την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 

όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση 

των νέων·  

15. καλεί την Επιτροπή, κατά την 

εφαρμογή του ΕΣΑ, να προβεί σε σαφή 

διάκριση μεταξύ των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων και τοποθετήσεων σε 

θέσεις εργασίας προκειμένου να 

διατηρήσει τις θεμελιώδεις διαφορές που 

υφίστανται μεταξύ του εθελοντισμού και 

της εργασίας, όπου ο πρωταρχικός 

στόχος είναι είτε οι ανάγκες των 

δικαιούχων, είτε οι ανάγκες κατάρτισης 

και ανάπτυξης των συμμετεχόντων, και 

να αποφεύγεται κάθε δυνατότητα 

υποκατάστασης της εν δυνάμει ποιοτικής 

αμειβόμενης απασχόλησης·  τονίζει, για 

τον σκοπό αυτό, ότι οι δυνατότητες 

εθελοντισμού δεν πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση που 

προορίζεται ειδικά για την καταπολέμηση 

της ανεργίας των νέων, όπως η 

πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων·  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Τροπολογία  14 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. τονίζει ότι το επαγγελματικό 

σκέλος θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

ευκαιριών πρακτικής άσκησης και 

μαθητείας στην αλληλέγγυα, μη 

κερδοσκοπική και κοινωνική επιχείρηση 

του τομέα της αλληλεγγύης·  

17. τονίζει ότι το επαγγελματικό 

σκέλος θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

ευκαιριών πρακτικής άσκησης και 

μαθητείας στην αλληλέγγυα, μη 

κερδοσκοπική και κοινωνική επιχείρηση 

του τομέα της αλληλεγγύης, γεγονός που 

θα συμβάλει πραγματικά στην 

αλληλεγγύη στην Ευρώπη και θα είναι σε 

θέση να παρέχει αμοιβαία οφέλη τόσο για 

τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα όσο 

και για τους εργοδότες τους·   υπενθυμίζει 

την περιορισμένη φύση και τους 

περιορισμένους πόρους της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων·  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Τροπολογία  15 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. ζητεί από τους οργανισμούς 

υποδοχής να προσυπογράψουν ένα χάρτη 

ποιότητας που θα περιλαμβάνει 

συμφωνηθέντες στόχους, αρχές και 

πρότυπα όπως εκείνα που περιγράφονται 

στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την 

πρακτική άσκηση και τη μαθητεία· 

ενθαρρύνει τη συγκρισιμότητα, την 

αναγνώριση και την επικύρωση των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 

αποκτώνται κατά τη διάρκεια της 

εμπειρίας, προκειμένου να συμβάλουν σε 

βιώσιμες θέσεις απασχόλησης για τους 

νέους στην αγορά εργασίας· επισημαίνει 

ότι τα σαφή πρότυπα θα βοηθήσουν στον 

έλεγχο της εφαρμογής του ΕΣΑ·  

19. ζητεί από τους οργανισμούς 

υποδοχής να προσυπογράψουν ένα χάρτη 

ποιότητας που θα περιλαμβάνει 

συμφωνηθέντες στόχους, αρχές και 

πρότυπα όπως εκείνα που περιγράφονται 

στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την 

πρακτική άσκηση και τη μαθητεία1· 

ενθαρρύνει τους οργανισμούς υποδοχής 

να περιγράψουν εκ των προτέρων τις 

δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει 

να αποκτώνται κατά τη διάρκεια της 

εμπειρίας·   ζητεί τη συγκρισιμότητα, την 

αναγνώριση και την επικύρωση των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 

αποκτώνται κατά τη διάρκεια της 

εμπειρίας, όπως απαιτείται από τη 

σύσταση του Συμβουλίου της 20ης 

Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την 

επικύρωση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης, ώστε να συμβάλουν στη 

βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά 

εργασίας·   επισημαίνει ότι τα σαφή 

πρότυπα θα βοηθήσουν στον έλεγχο της 

εφαρμογής του ΕΣΑ·  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EL:PDF
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

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

Or. en 

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

Τροπολογία  16 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

παρέχεται στους νέους εθελοντές επαρκής 

οικονομική αποζημίωση, ασφάλιση υγείας, 

κατάρτιση και καθοδήγηση· τονίζει ότι η 

παρακολούθηση του φόρτου εργασίας και 

του περιβάλλοντός τους θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με βάση τα ειδικά 

καθήκοντα που θα πρέπει να πληρούν κατά 

την εθελοντική τοποθέτηση τους στο ΕΣΑ· 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

παρέχεται στους νέους εθελοντές επαρκής 

οικονομική αποζημίωση, και στους νέους 

εργαζόμενους επαρκή πληρωμή καθώς 

και ασφάλιση υγείας, κατάρτιση και 

καθοδήγηση· τονίζει ότι η παρακολούθηση 

του φόρτου εργασίας και του 

περιβάλλοντός τους θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με βάση τα ειδικά 

καθήκοντα που θα πρέπει να πληρούν κατά 

την εθελοντική τοποθέτηση τους στο ΕΣΑ 

ή σε θέσεις εργασίας· 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Τροπολογία  17 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  20α. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τα κράτη μέλη να συνδέσουν τις 

πολιτικές απασχόλησης των νέων με 

ποιοτικές και βιώσιμες συμβάσεις 

εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

η επισφαλής απασχόληση και η 

υποαπασχόληση·   

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Τροπολογία  18 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  20β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να υιοθετήσουν έναντι των νέων και 

της απασχόλησης μια προσέγγιση 

βασισμένη στα δικαιώματα· τονίζει ότι η 

ποιότητα της εργασίας για τους νέους δεν 

πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο και ότι τα 

βασικά εργασιακά πρότυπα και τα άλλα 

πρότυπα που αφορούν την ποιότητα της 

εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, η 

κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η 

ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να 

αποτελούν βασικούς άξονες των 

καταβαλλόμενων προσπαθειών·     

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Τροπολογία  19 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  20γ. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση 

στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για 

τους νέους που προέρχονται από 

μειονεκτούντα περιβάλλοντα ή με ειδικές 

ανάγκες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ένας 

ειδικός προϋπολογισμός θα πρέπει να 

διατεθεί για την κάλυψη δαπανών για 

προσωπική συνδρομή ή επιπλέον στήριξη 

για τους εμπλεκόμενους νέους·    

 θεωρεί ότι η ΕΕΥ θα μπορούσε να 

εκληφθεί ως καλή πρακτική στον τομέα 

αυτό· 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Τροπολογία  20 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 

πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες για πραγματική 

διαβούλευση με τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι 

οργανώσεις νεολαίας, οι Ευρωπαίοι 

κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις που 

βασίζονται στον εθελοντισμό και τα κράτη 

μέλη, πριν από τη σύνταξη της 

νομοθετικής πρότασης· υπογραμμίζει ότι 

οι φορείς αυτοί πρέπει να συμμετέχουν 

τακτικά στην εφαρμογή και, εφόσον 

ενδείκνυται, στην παρακολούθηση της 

πρωτοβουλίας·  

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 

πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες για πραγματική 

διαβούλευση με τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι 

οργανώσεις νεολαίας, οι Ευρωπαίοι 

κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις που 

βασίζονται στον εθελοντισμό, οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα κράτη 

μέλη, πριν από τη σύνταξη της 

νομοθετικής πρότασης· υπογραμμίζει ότι 

οι φορείς αυτοί πρέπει να συμμετέχουν 

τακτικά στην εφαρμογή και, εφόσον 

ενδείκνυται, στην παρακολούθηση της 

πρωτοβουλίας προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της, η 

ποιότητα των τοποθετήσεων που 

προσφέρει και η διατηρησιμότητα των 

αποτελεσμάτων της·  

  

Or. en 

 

 


