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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.4.2017 B8-0238/3 

Módosítás  3 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az Európai Szolidaritási 

Testületről a Bizottsághoz intézett kérdésre 

(O-000020/2017 – B8-xxxx/2017), 

– tekintettel az Európai Szolidaritási 

Testületről a Bizottsághoz intézett kérdésre 

(O-000020/2017 – B8-xxxx/2017) és O-

0022/2017 – B8-xxxx/2017), 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2017 B8-0238/4 

Módosítás  4 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az ifjúsági 

foglalkoztatásról szóló, 2014. július 17-i 

állásfoglalására1, 

 _____________ 

1 HL C 224., 2016.6.21., 19. o.
 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Módosítás  5 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 b bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az ifjúsági 

garanciaprogramról szóló, 2013. január 

16-i állásfoglalására1,  

________________ 

1 HL C 440., 2015.12.30., 67. o. 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2017 B8-0238/6 

Módosítás  6 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az Európai Szociális 

Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1304/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

________________ 

1 HL L 347., 2013.12.20., 470. o. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Módosítás  7 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 b bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az „Erasmus+” 

elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági 

és sportprogram létrehozásáról, valamint 

az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 

1298/2008/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1288/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre1,  

________________ 

1 HL L 347., 2013.12.20., 50. o. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Módosítás  8 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel az Európai Szolidaritási 

Testület létrehozásának a Szerződésekben 

és az Alapjogi Chartában meghatározott 

közös uniós értékeken kell alapulnia; mivel 

az Európai Szolidaritási Testület céljának 

annak kell lennie, hogy kialakítsa a 

közösségi érzést, szolidaritást és társadalmi 

felelősségvállalást Európában, miközben 

az önkéntesség során megszerezhető 

értelmes és konstruktív tapasztalatot 

biztosít;  

E. mivel az Európai Szolidaritási 

Testület létrehozásának a Szerződésekben 

és az Alapjogi Chartában meghatározott 

közös uniós értékeken kell alapulnia; mivel 

az Európai Szolidaritási Testület céljának 

annak kell lennie, hogy kialakítsa a 

közösségi érzést, szolidaritást és társadalmi 

felelősségvállalást Európában, miközben 

az önkéntesség, munkavégzés, szakmai 

gyakorlat vagy tanulószerződéses 

gyakorlati képzés során megszerezhető 

értelmes és konstruktív tapasztalatot 

biztosít;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Módosítás  9 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. határozottan úgy véli, hogy bár a 

többek között a nem formális és informális 

oktatási tapasztalat révén szerzett tanulási 

összetevő és az egyes önkéntesekre 

gyakorolt hatás fontos elemek, az Európai 

Szolidaritási ület fő céljának annak kell 

lennie, hogy pozitív hatást gyakoroljon a 

közösség egészére, a szolidaritás és a 

társadalmi felelősségvállalás egyértelmű 

kifejeződéseként;  

3. határozottan úgy véli, hogy bár a 

többek között a nem formális és informális 

oktatási tapasztalat révén szerzett tanulási 

összetevő és az egyes önkéntesekre, fiatal 

munkavállalókra és gyakornokokra 
gyakorolt hatás fontos elemek, az Európai 

Szolidaritási Testület fő céljának annak 

kell lennie, hogy pozitív hatást gyakoroljon 

a projektek és cselekvések 

kedvezményezettjeire, illetve a tágabb 

értelemben vett közösségre, a szolidaritás 

és a társadalmi felelősségvállalás 

egyértelmű kifejeződéseként;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Módosítás  10 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. rendkívül aggódik amiatt, hogy a 

Bizottság első, kezdeti szakaszában úgy 

kívánja megvalósítani az Európai 

Szolidaritási Testületet, hogy azt 

belefoglalja már létező programokba, 

különösen olyan oktatási és kulturális 

programokba, mint például az Erasmus+ és 

az Európa a polgárokért, anélkül, hogy 

kellő mértékben egyértelművé tenné, 

pontosan mennyi pénzügyi és emberi 

erőforrást különítenének el az Európai 

Szolidaritási Testület számára; emlékeztet 

arra, hogy a Parlament az uniós programok 

társjogalkotójaként és költségvetési 

hatóságként ellenzi, hogy a kiemelt 

programokból forrásokat csoportosítsanak 

át, és gyakran nem rendelkezik elegendő 

forrással ahhoz, hogy finanszírozzon 

alapvető intézkedéseket és új szakpolitikai 

kezdeményezéseket;  

6. rendkívül aggódik amiatt, hogy a 

Bizottság első, kezdeti szakaszában úgy 

kívánja megvalósítani az Európai 

Szolidaritási Testületet, hogy azt 

belefoglalja már létező programokba és 

kezdeményezésekbe, különösen olyan 

oktatási és kulturális programokba, mint 

például az Erasmus+, az Európa a 

polgárokért, az ifjúsági garancia és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai uniós programja, anélkül, hogy 

kellő mértékben egyértelművé tenné, 

pontosan mennyi pénzügyi és emberi 

erőforrást különítenének el az Európai 

Szolidaritási Testület számára; emlékeztet 

arra, hogy a Parlament az uniós programok 

társjogalkotójaként és költségvetési 

hatóságként ellenzi, hogy a kiemelt 

programokból forrásokat csoportosítsanak 

át, és gyakran nem rendelkezik elegendő 

forrással ahhoz, hogy finanszírozzon 

alapvető intézkedéseket és új szakpolitikai 

kezdeményezéseket;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Módosítás  11 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. felhívja a Bizottságot, hogy az 

Európai Szolidaritási Testületről szóló 

jövőbeli jogalkotási javaslatába foglalja 

bele az Európai Szolidaritási Testület 

eredményes működését lehetővé tevő 

költségvetési intézkedések egyértelmű 

leírását; kiemeli, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület finanszírozása nem 

járhat negatív hatással a meglévő 

programokra, például az Európa a 

polgárokért és az Erasmus+ programra, és 

nem torzíthatja a már meglévő sikeres 

eszközök, mint például az Európai 

önkéntes szolgálat működését;  

7. felhívja a Bizottságot, hogy az 

Európai Szolidaritási Testületről szóló 

jövőbeli jogalkotási javaslatába foglalja 

bele az Európai Szolidaritási Testület 

eredményes működését lehetővé tevő 

költségvetési intézkedések egyértelmű 

leírását; kiemeli, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület finanszírozása nem 

járhat negatív hatással a fiatalokat, illetve 

az olyan kezdeményezéseket célzó 
meglévő programokra, mint például az 

Európa a polgárokért és az Erasmus+ 

program, a foglalkoztatás és a szociális 

innováció európai uniós programja, 

illetve az ifjúsági garanciához hasonló 

kezdeményezések, és nem torzíthatja a már 

meglévő sikeres eszközök, mint például az 

Európai önkéntes szolgálat működését;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Módosítás  12 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 cím 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Egyértelmű különbségtétel az önkéntesség 

és a foglalkoztatás között 

Egyértelmű különbségtétel az önkéntesség 

és a foglalkoztatás között, és minőségi 

lehetőségek a fiatalok számára a 

foglalkoztatási ág keretében 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Módosítás  13 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. felhívja a Bizottságot, hogy az 

Európai Szolidaritási Testület 

végrehajtásakor tegyen egyértelmű 

különbséget az önkéntes tevékenységek és 

a munkahelyek között annak elkerülése 

érdekében, hogy a potenciális minőségi 

munkahelyeket fizetés nélküli önkéntes 

tevékenységgel helyettesítsék; ennek 

érdekében hangsúlyozza, hogy az 

önkéntességen alapuló gyakorlatok nem 

lehetnek jogosultak olyan támogatásra, 

amelyek kifejezetten az ifjúsági 

munkanélküliség leküzdésére szolgálnak 

(ilyen például az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés);  

15. felhívja a Bizottságot, hogy az 

Európai Szolidaritási Testület 

végrehajtásakor tegyen egyértelmű 

különbséget az önkéntes tevékenységek és 

a munkahelyek között annak érdekében, 

hogy fenntartsák az alapvető 

különbségeket az önkéntesség és a 

munkavégzés között – ahol elsődlegesen 

vagy a kedvezményezettek igényeire vagy 

a részt vevők képzési és fejlődési igényeire 

összpontosítanak –, illetve annak 

elkerülése érdekében, hogy a potenciális 

minőségi fizetett foglalkoztatást 

helyettesítsék; ennek érdekében 

hangsúlyozza, hogy az önkéntességen 

alapuló gyakorlatok nem lehetnek 

jogosultak olyan támogatásra, amelyek 

kifejezetten az ifjúsági munkanélküliség 

leküzdésére szolgálnak (ilyen például az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés);  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Módosítás  14 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy a 

foglalkoztatási ág keretében a minőségi 

munkahelyek, gyakornoki helyek és 

szakmai gyakorlatok nyújtására kell 

összpontosítani, a szolidaritási ágazat non-

profit és szociális vállalkozásaiban;  

17. hangsúlyozza, hogy a 

foglalkoztatási ág keretében a minőségi 

munkahelyek, gyakornoki helyek és 

szakmai gyakorlatok nyújtására kell 

összpontosítani, a szolidaritási ágazat non-

profit és szociális vállalkozásaiban, 

amelyek valóban hozzájárulnak majd a 

szolidaritáshoz Európában, és képesek 

lesznek kölcsönös előnyöket biztosítani a 

program részvevői és munkáltatóik 

számára egyaránt; emlékeztet arra hogy 

az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

jellege és erőforrásai korlátozottak;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Módosítás  15 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. kéri, hogy a fogadó szervezetek 

fogadják el a minőségi chartát, amely 

elfogadott célokból, elvekből és 

standardokból áll, mint például a 

színvonalas szakmai gyakorlat és 

tanulószerződéses gyakorlati képzés 

biztosításáról szóló Európai chartában 

foglaltak; ösztönzi a tapasztalat során 

megszerzett készségek és kompetenciák 

összehasonlíthatóságát, elismerését és 

érvényesítését annak érdekében, hogy ezek 

járuljanak hozzá a fiatalok számára 

fenntartható helyekhez a munkaerőpiacon; 

kiemeli, hogy a világos normák elősegítik 

az Európai Szolidaritási Testület 

végrehajtásának nyomon követését;  

19. kéri, hogy a fogadó szervezetek 

fogadják el a minőségi chartát, amely 

elfogadott célokból, elvekből és 

standardokból áll, mint például a 

színvonalas szakmai gyakorlat és 

tanulószerződéses gyakorlati képzés 

biztosításáról szóló Európai chartában1 

foglaltak; ösztönzi a fogadó szervezeteket, 

hogy határozzák meg előre a tapasztalat 

során megszerzendő készségeket és 

kompetenciákat; kéri a tapasztalat során 

megszerzett készségek és kompetenciák 

összehasonlíthatóságát, elismerését és 

érvényesítését a nem formális és az 

informális tanulás érvényesítéséről szóló, 

2012. december 20-i tanácsi ajánlás2 

értelmében, annak érdekében, hogy ezek 

járuljanak hozzá a fiatalok 

munkaerőpiacba való fenntartható 

bevonásához; kiemeli, hogy a világos 

normák elősegítik az Európai Szolidaritási 

Testület végrehajtásának nyomon 

követését;  

________________ 

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

ship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

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

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

Or. en 

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

Módosítás  16 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. kiemeli, hogy a fiatal 

önkénteseknek megfelelő pénzügyi 

ellentételezést, egészségbiztosítást, képzést 

és mentori szolgáltatást kell nyújtani; 

hangsúlyozza, hogy tekintettel az Európai 

Szolidaritási Testületnél betöltendő 

önkéntes pozícióval járó sajátos 

feladatokra, gondoskodni kell munkaterhük 

és környezetük figyelemmel kíséréséről; 

20. kiemeli, hogy a fiatal 

önkénteseknek megfelelő pénzügyi 

ellentételezést, és a fiatal 

munkavállalóknak megfelelő fizetést, 

továbbá egészségbiztosítást, képzést és 

mentori szolgáltatást kell nyújtani; 

hangsúlyozza, hogy tekintettel az Európai 

Szolidaritási Testületnél betöltendő 

önkéntes pozícióval vagy szakmai 

gyakorlattal járó sajátos feladatokra, 

gondoskodni kell munkaterhük és 

környezetük figyelemmel kíséréséről; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Módosítás  17 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20a. ismételten felhívja a tagállamokat, 

hogy kapcsolják össze az ifjúsági 

foglalkoztatási szakpolitikájukat minőségi 

és fenntartható munkaszerződésekkel a 

bizonytalanság és az 

alulfoglalkoztatottság megoldása 

érdekében; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Módosítás  18 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20b. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy alkalmazzanak 

jogokon alapuló megközelítést a fiatalok 

és a foglalkoztatottság vonatkozásában; 

hangsúlyozza, hogy a fiataloknak kínált 

munkahelyek minősége nem kerülhet 

veszélybe, valamint hogy a munka 

minőségéhez kapcsolódó alapvető 

munkaügyi és egyéb normákat, így 

például a munkaidőt, a szociális 

biztonságot és a munkahelyi biztonság és 

egészségvédelem kérdését kiemelten 

figyelembe kell venni az erőfeszítések 

során; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Módosítás  19 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20c. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy biztosítsanak teljes 

körű hozzáférést az Európai Szolidaritási 

Testülethez a hátrányos helyzetű vagy 

sajátos igényekkel rendelkező fiatalok 

számára; hangsúlyozza ezért, hogy egy 

külön költségvetést kell létrehozni az 

érintett fiatal részére biztosított személyi 

segítségnyújtás vagy külön támogatás 

költségeinek fedezésére; úgy véli, hogy e 

tekintetben az Európai önkéntes szolgálat 

helyes gyakorlatnak tekinthető; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Módosítás  20 

Jean Lambert 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében 

az Európai Szolidaritási Testületről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. emlékezteti a Bizottságot, hogy a 

jogalkotási javaslat kidolgozása előtt 

biztosítani kell a megfelelő körülményeket 

a legfontosabb érdekelt felekkel, például 

ifjúsági szervezetekkel, európai szociális 

partnerekkel, önkéntes alapú 

szervezetekkel és tagállamokkal folytatott 

megfelelő konzultációhoz; hangsúlyozza, 

hogy ezen érdekelt feleket rendszeresen be 

kell vonni a kezdeményezés 

végrehajtásába, illetve – adott esetben – 

ellenőrzésébe;  

22. emlékezteti a Bizottságot, hogy a 

jogalkotási javaslat kidolgozása előtt 

biztosítani kell a megfelelő körülményeket 

a legfontosabb érdekelt felekkel, például 

ifjúsági szervezetekkel, európai szociális 

partnerekkel, önkéntes alapú 

szervezetekkel, szakszervezetekkel és 

tagállamokkal folytatott megfelelő 

konzultációhoz; hangsúlyozza, hogy ezen 

érdekelt feleket rendszeresen be kell vonni 

a kezdeményezés végrehajtásába, illetve – 

adott esetben – ellenőrzésébe, hogy 

biztosítsák annak helyes végrehajtását, 

gyakorlatainak minőségét és 

eredményeinek fenntarthatóságát;  

Or. en 

 

 


