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4.4.2017 B8-0238/3 

Amendement  3 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de vraag aan de Commissie 

over het Europees solidariteitskorps (O-

000020/2017 – B8-xxxx/2017), 

– gezien de vraag aan de Commissie 

over het Europees solidariteitskorps (O-

000020/2017 – B8-xxxx/2017) en O-

0022/2017 – B8-xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Amendement  4 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 17 juli 

2014 over werkgelegenheid voor 

jongeren1, 

 _____________ 

1 
PB C 224 van 21.6.2016, blz. 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Amendement  5 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 

16 januari 2013 over een 

jongerengarantie1,  

________________ 

1 PB C 440 van 30.12.2015, blz. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Amendement  6 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Verordening (EU) nr. 

1304/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad van 17 december 2013 

betreffende het Europees Sociaal Fonds 

en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1081/2006 van de Raad1, 

________________ 

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Amendement  7 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Verordening (EU) nr. 

1288/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad van 11 december 2013 tot 

vaststelling van "Erasmus+": het 

programma van de Unie voor onderwijs, 

opleiding, jeugd en sport en tot intrekking 

van Besluiten nr. 1719/2006/EG, 

nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG1,  

________________ 

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Amendement  8 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de oprichting van 

het Europees solidariteitskorps moet 

steunen op gedeelde waarden van de EU 

zoals die gedefinieerd zijn in de Verdragen 

en het Handvest van de grondrechten; 

overwegende dat het doel van het Europees 

solidariteitskorps moet zijn 

gemeenschapszin en een gevoel van 

solidariteit en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te scheppen in 

Europa en een betekenisvolle en 

verrijkende ervaring met vrijwilligerswerk 

te bieden;  

E. overwegende dat de oprichting van 

het Europees solidariteitskorps moet 

steunen op gedeelde waarden van de EU 

zoals die gedefinieerd zijn in de Verdragen 

en het Handvest van de grondrechten; 

overwegende dat het doel van het Europees 

solidariteitskorps moet zijn 

gemeenschapszin en een gevoel van 

solidariteit en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te scheppen in 

Europa en een betekenisvolle en 

verrijkende ervaring met vrijwilligerswerk, 

werk, stage of leerplaatsen te bieden;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Amendement  9 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is er vast van overtuigd dat het 

leerelement, ook via niet-formele en 

informele onderwijservaringen, en de 

impact op de individuele vrijwilliger 

belangrijk zijn, maar dat het hoofddoel van 

het Europees solidariteitskorps moet zijn 

een positieve impact teweeg te brengen op 

de hele samenleving en duidelijk blijk te 

geven van solidariteit en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid;  

3. is er vast van overtuigd dat het 

leerelement, ook via niet-formele en 

informele onderwijservaringen, en de 

impact op de individuele vrijwilliger, jonge 

werknemer, stagiair of leerling belangrijk 

zijn, maar dat het hoofddoel van het 

Europees solidariteitskorps moet zijn een 

positieve impact teweeg te brengen op de 

begunstigden van de projecten en acties, 

en de samenleving in bredere zin, en 

duidelijk blijk te geven van solidariteit en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Amendement  10 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. maakt zich ernstig zorgen over het 

feit dat de Commissie van plan is om het 

Europees solidariteitskorps in de 

aanvangsfase te implementeren door het in 

te passen in bestaande programma's, en in 

het bijzonder in onderwijs- en 

cultuurprogramma's zoals Erasmus+ en 

Europa voor de burgers, zonder dat er 

voldoende duidelijkheid is over de precieze 

financiële en personele middelen die voor 

het Europees solidariteitskorps moeten 

worden uitgetrokken; herinnert eraan dat 

het Parlement als medewetgever voor EU-

programma's en als begrotingsautoriteit 

tegenstander is van de herschikking van 

middelen van prioritaire programma's en 

vaak over onvoldoende middelen beschikt 

om kernactiviteiten en nieuwe 

beleidsinitiatieven te financieren;  

6. maakt zich ernstig zorgen over het 

feit dat de Commissie van plan is om het 

Europees solidariteitskorps in de 

aanvangsfase te implementeren door het in 

te passen in bestaande programma's en 

initiatieven, en in het bijzonder in 

onderwijs- en cultuurprogramma's zoals 

Erasmus+, Europa voor de burgers, de 

jongerengarantie en het programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie, 
zonder dat er voldoende duidelijkheid is 

over de precieze financiële en personele 

middelen die voor het Europees 

solidariteitskorps moeten worden 

uitgetrokken; herinnert eraan dat het 

Parlement als medewetgever voor EU-

programma's en als begrotingsautoriteit 

tegenstander is van de herschikking van 

middelen van prioritaire programma's en 

vaak over onvoldoende middelen beschikt 

om kernactiviteiten en nieuwe 

beleidsinitiatieven te financieren;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Amendement  11 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de Commissie om in haar 

toekomstig wetsvoorstel inzake het 

Europees solidariteitskorps een duidelijke 

beschrijving op te nemen van de 

budgettaire regelingen die de doeltreffende 

werking van het Europees 

solidariteitskorps zullen garanderen; 

benadrukt dat de financiering van het 

Europees solidariteitskorps geen negatieve 

gevolgen mag hebben voor bestaande 

programma's, zoals Europa voor de burgers 

en Erasmus+, en de werking van 

succesvolle initiatieven, zoals de Europese 

vrijwilligersdienst, niet mag verstoren;  

7. verzoekt de Commissie om in haar 

toekomstig wetsvoorstel inzake het 

Europees solidariteitskorps een duidelijke 

beschrijving op te nemen van de 

budgettaire regelingen die de doeltreffende 

werking van het Europees 

solidariteitskorps zullen garanderen; 

benadrukt dat de financiering van het 

Europees solidariteitskorps geen negatieve 

gevolgen mag hebben voor bestaande 

programma's die op jongeren gericht zijn 

en initiatieven, zoals Europa voor de 

burgers en Erasmus+, het programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie, en 

initiatieven zoals de jongerengarantie, en 

de werking van succesvolle initiatieven, 

zoals de Europese vrijwilligersdienst, niet 

mag verstoren;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Amendement  12 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Titel 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Een duidelijk onderscheid tussen 

vrijwilligerswerk en werk in loondienst 

Een duidelijk onderscheid tussen 

vrijwilligerswerk en werk in loondienst en 

kwalitatief hoogstaande 

beroepsmogelijkheden voor jongeren 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Amendement  13 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie om bij de 

tenuitvoerlegging van het Europees 

solidariteitskorps een duidelijk onderscheid 

te maken tussen vrijwilligerswerk en werk 

in loondienst, teneinde te vermijden dat 

potentiële kwaliteitsbanen vervangen 

worden door onbetaald vrijwilligerswerk; 

benadrukt in dit verband dat mogelijkheden 

voor vrijwilligerswerk niet in aanmerking 

moeten komen voor financiering met 

middelen die specifiek bestemd zijn voor 

de bestrijding van jeugdwerkloosheid, 

zoals het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;  

15. verzoekt de Commissie om bij de 

tenuitvoerlegging van het Europees 

solidariteitskorps een duidelijk onderscheid 

te maken tussen vrijwilligerswerk en werk 

in loondienst om vast te houden aan de 

cruciale verschillen tussen 

vrijwilligerswerk en werk waarbij de 

aandacht in de eerste plaats uitgaat naar 

de behoeften van de begunstigden of naar 

de opleidings- en ontwikkelingsbehoeften 

van de deelnemers, en om te vermijden dat 

potentiële betaalde kwaliteitsbanen 

vervangen worden; benadrukt in dit 

verband dat mogelijkheden voor 

vrijwilligerswerk niet in aanmerking 

moeten komen voor financiering met 

middelen die specifiek bestemd zijn voor 

de bestrijding van jeugdwerkloosheid, 

zoals het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Amendement  14 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt dat de 

werkgelegenheidscomponent gericht moet 

zijn op het aanbieden van hoogwaardige 

banen, stages en leerplaatsen in het 

solidariteitswerk zonder winstoogmerk en 

in sociale ondernemingen in de 

solidariteitssector;  

17. benadrukt dat de 

werkgelegenheidscomponent gericht moet 

zijn op het aanbieden van hoogwaardige 

banen, stages en leerplaatsen in het 

solidariteitswerk zonder winstoogmerk en 

in sociale ondernemingen in de 

solidariteitssector, hetgeen daadwerkelijk 

zal bijdragen aan de solidariteit in Europa 

en wederzijdse voordelen kan opleveren 

voor zowel de deelnemers aan het 

programma als hun werkgevers; wijst op 

de beperkte mogelijkheden en middelen 

van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Amendement  15 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. vindt dat de gastorganisaties een 

kwaliteitshandvest zouden moeten 

onderschrijven met overeengekomen 

doelstellingen, beginselen en normen zoals 

die worden geschetst in het Europees 

kwaliteitshandvest inzake stages en 

leerplaatsen; spoort aan tot 

vergelijkbaarheid, erkenning en validering 

van vaardigheden en competenties die 

tijdens de ervaring worden opgedaan, zodat 

deze bijdragen tot een duurzame plaatsing 

van jongeren op de arbeidsmarkt; 

benadrukt dat duidelijke normen 

bevorderlijk zullen zijn voor het toezicht 

op de implementatie van het Europees 

solidariteitskorps;  

19. vindt dat de gastorganisaties een 

kwaliteitshandvest zouden moeten 

onderschrijven met overeengekomen 

doelstellingen, beginselen en normen zoals 

die worden geschetst in het Europees 

kwaliteitshandvest inzake stages en 

leerplaatsen1; spoort de gastorganisaties 

aan vooraf de vaardigheden en 

competenties te beschrijven die tijdens de 

ervaring moeten worden opgedaan; pleit 

voor de vergelijkbaarheid, erkenning en 

validering van vaardigheden en 

competenties die tijdens de ervaring 

worden opgedaan, zoals wordt 

voorgeschreven in de aanbeveling van de 

Raad van 20 december 2012 betreffende 

de validatie van niet-formeel en informeel 

leren2, zodat deze bijdragen tot de 

duurzame inclusie van jongeren op de 

arbeidsmarkt; benadrukt dat duidelijke 

normen bevorderlijk zullen zijn voor het 

toezicht op de implementatie van het 

Europees solidariteitskorps;  

________________ 

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


 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

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

Or. en 

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

Amendement  16 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat jonge vrijwilligers 

een passende financiële compensatie, 

ziektekostenverzekering, opleiding en 

werkbegeleiding moeten krijgen; wijst er 

nadrukkelijk op dat moet worden toegezien 

op de werklast en werkomgeving in 

verband met de specifieke taken die zij in 

het kader van hun plaatsing als vrijwilliger 

van het Europees solidariteitskorps zouden 

moeten verrichten; 

20. benadrukt dat jonge vrijwilligers 

een passende financiële compensatie, en 

jonge werknemers een passend loon en 

een ziektekostenverzekering, opleiding en 

werkbegeleiding moeten krijgen; wijst er 

nadrukkelijk op dat moet worden toegezien 

op de werklast en werkomgeving in 

verband met de specifieke taken die zij in 

het kader van hun plaatsing als vrijwilliger 

of werknemer van het Europees 

solidariteitskorps zouden moeten 

verrichten; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Amendement  17 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 

lidstaten om het beleid inzake 

jongerenwerkgelegenheid te koppelen aan 

kwalitatief hoogwaardige en langdurige 

arbeidscontracten en zo precaire 

arbeidsomstandigheden en gedeeltelijke 

werkloosheid aan te pakken; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Amendement  18 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 ter. roept de Commissie en de lidstaten 

op een op rechten gebaseerde benadering 

van jongeren en werkgelegenheid te 

hanteren; onderstreept dat de kwaliteit 

van werk voor jongeren niet in het 

gedrang mag komen en dat de 

fundamentele arbeidsnormen en andere 

aan de kwaliteit van werk gerelateerde 

normen, zoals arbeidstijd, sociale 

zekerheid en veiligheid en gezondheid op 

de werkplek, centraal moeten staan in de 

geleverde inspanningen; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Amendement  19 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 quater. verzoekt de Commissie en 

de lidstaten het Europees 

solidariteitskorps geheel open te stellen 

voor kansarme jongeren en jongeren met 

specifieke behoeften; benadrukt dan ook 

dat er een specifiek budget moet worden 

uitgetrokken om de kosten te dekken voor 

persoonlijke begeleiding of extra 

ondersteuning van de jongeren in kwestie; 

is van mening dat de Europese 

vrijwilligersdienst in dit verband 

beschouwd kan worden als goede 

praktijk; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Amendement  20 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

namens de S&D-Fractie 

Tania González Peñas 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Europees solidariteitskorps 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. herinnert de Commissie eraan dat 

zij, alvorens het wetgevingsvoorstel op te 

stellen, de juiste voorwaarden moet 

scheppen voor grondig overleg met de 

voornaamste belanghebbenden, zoals 

jeugdorganisaties, Europese sociale 

partners, vrijwilligersorganisaties en 

lidstaten; benadrukt dat deze 

belanghebbenden regelmatig betrokken 

moeten worden bij de tenuitvoerlegging en, 

in voorkomend geval, de monitoring van 

het initiatief;  

22. herinnert de Commissie eraan dat 

zij, alvorens het wetgevingsvoorstel op te 

stellen, de juiste voorwaarden moet 

scheppen voor grondig overleg met de 

voornaamste belanghebbenden, zoals 

jeugdorganisaties, Europese sociale 

partners, vrijwilligersorganisaties, 

vakbonden en lidstaten; benadrukt dat deze 

belanghebbenden regelmatig betrokken 

moeten worden bij de tenuitvoerlegging en, 

in voorkomend geval, de monitoring van 

het initiatief zodat de juiste 

tenuitvoerlegging, de kwaliteit van het 

aanbod en de duurzaamheid van de 

resultaten worden gewaarborgd;  

Or. en 

 

 


