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4.4.2017 B8-0238/3 

Ändringsförslag  3 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av frågan till 

kommissionen om Europeiska unionens 

solidaritetskår (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017), 

– med beaktande av frågorna till 

kommissionen om Europeiska unionens 

solidaritetskår (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017 och O-000022/2017 – B8-

xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Ändringsförslag  4 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin resolution av 

den 17 juli 2014 om 

ungdomssysselsättning1, 

 _____________ 

1 EUT C 224, 21.6.2016, s. 19. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Ändringsförslag  5 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin resolution av 

den 16 januari 2013 om att inrätta en 

ungdomsgaranti1,  

________________ 

1 EUT C 440, 30.12.2015, s. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Ändringsförslag  6 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 9a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 

december 2013 om Europeiska 

socialfonden och om upphävande av 

rådets förordning (EG) nr 1081/2006 1, 

________________ 

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Ändringsförslag  7 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 9b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 

december 2013 om inrättande av 

”Erasmus+”: Unionens program för 

allmän utbildning, yrkesutbildning, 

ungdom och idrott och om upphävande av 

besluten nr 1719/2006/EG, nr 

1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG,  

________________ 

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Ändringsförslag  8 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Inrättandet av den europeiska 

solidaritetskåren måste bygga på 

gemensamma EU-värderingar som 

fastställs i fördragen och i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. 

Solidaritetskårens mål bör vara att bygga 

upp en känsla av gemenskap, solidaritet 

och samhällsansvar i Europa och samtidigt 

ge en meningsfull och utvecklande 

erfarenhet som volontär.  

E. Inrättandet av den europeiska 

solidaritetskåren måste bygga på 

gemensamma EU-värderingar som 

fastställs i fördragen och i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. 

Solidaritetskårens mål bör vara att bygga 

upp en känsla av gemenskap, solidaritet 

och samhällsansvar i Europa och samtidigt 

ge en meningsfull och utvecklande 

volontär-, arbets-, praktikant- eller 

lärlingserfarenhet.  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Ändringsförslag  9 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Lärandet – även icke-formellt och 

informellt – och upplevelsen för den 

enskilde volontären är visserligen viktiga 

faktorer, men Europaparlamentet anser att 

solidaritetskårens främsta mål bör vara att 

åstadkomma positiva resultat för hela 

samhället, som ett tydligt uttryck för 

solidaritet och samhällsansvar.  

3. Lärandet – även icke-formellt och 

informellt – och upplevelsen för den 

enskilde volontären, unga arbetstagaren, 

praktikanten eller lärlingen är visserligen 

viktiga faktorer, men Europaparlamentet 

anser att solidaritetskårens främsta mål bör 

vara att åstadkomma positiva resultat för 

projektets och insatsernas målgrupp samt 
för hela samhället, som ett tydligt uttryck 

för solidaritet och samhällsansvar.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

4.4.2017 B8-0238/10 

Ändringsförslag  10 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet är mycket oroat 

över kommissionens avsikter att 

genomföra solidaritetskårens inledande fas 

genom att införliva den i existerande 

program, i synnerhet utbildnings- och 

kulturprogram som Erasmus+ och Ett 

Europa för medborgarna, utan tillräcklig 

klarhet vad gäller solidaritetskårens 

ekonomiska och mänskliga resurser. 

Parlamentet, i egenskap av dels 

medlagstiftare om gemenskapsprogram, 

dels budgetmyndighet, motsätter sig 

omfördelning av medel från prioriterade 

program, som ofta saknar tillräckliga 

resurser för finansiering av 

kärnverksamheten, för att finansiera nya 

politiska initiativ.  

6. Europaparlamentet är mycket oroat 

över kommissionens avsikter att 

genomföra solidaritetskårens inledande fas 

genom att införliva den i existerande 

program och initiativ, i synnerhet 

utbildnings- och kulturprogram som 

Erasmus+, Ett Europa för medborgarna, 

ungdomsgarantin och programmet för 

sysselsättning och social innovation, utan 

tillräcklig klarhet vad gäller 

solidaritetskårens ekonomiska och 

mänskliga resurser. Parlamentet, i 

egenskap av dels medlagstiftare om 

gemenskapsprogram, dels 

budgetmyndighet, motsätter sig 

omfördelning av medel från prioriterade 

program, som ofta saknar tillräckliga 

resurser för finansiering av 

kärnverksamheten, för att finansiera nya 

politiska initiativ.  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Ändringsförslag  11 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i sitt kommande 

lagförslag om solidaritetskåren inkludera 

tydliga angivelser om de 

budgetarrangemang som kommer att ge 

solidaritetskåren möjlighet att fungera 

effektivt. Parlamentet understryker att 

finansiering av solidaritetskåren inte får 

påverka existerande program negativt, t.ex. 

Ett Europa för medborgarna och Erasmus+, 

och inte får ha några snedvridande effekter 

på verksamheten inom existerande 

framgångsrika verktyg som Europeiska 

volontärtjänsten.  

7. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i sitt kommande 

lagförslag om solidaritetskåren inkludera 

tydliga angivelser om de 

budgetarrangemang som kommer att ge 

solidaritetskåren möjlighet att fungera 

effektivt. Parlamentet understryker att 

finansiering av solidaritetskåren inte får 

påverka existerande ungdomsprogram och 

initiativ negativt, t.ex. programmen Ett 

Europa för medborgarna och Erasmus+, 

programmet för sysselsättning och social 

innovation och initiativ som 

ungdomsgarantin, och inte får ha några 

snedvridande effekter på verksamheten 

inom existerande framgångsrika verktyg 

som Europeiska volontärtjänsten.  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Ändringsförslag  12 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Rubrik 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Tydlig åtskillnad mellan volontärarbete 

och anställning 

Tydlig åtskillnad mellan volontärarbete 

och anställning och kvalitetsmöjligheter 

för ungdomar inom ramen för yrkesdelen 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Ändringsförslag  13 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vid genomförandet av 

solidaritetskåren göra klar åtskillnad 

mellan volontärarbete och riktiga jobb för 

att undvika att möjliga arbetstillfällen 

ersätts med obetalt volontärarbete. I detta 

syfte betonar parlamentet att 

volontärplatser inte bör kunna finansieras 

med medel som specifikt syftar till att 

bekämpa ungdomsarbetslösheten, t.ex. 

Sysselsättningsinitiativet för unga.  

15. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vid genomförandet av 

solidaritetskåren göra klar åtskillnad 

mellan volontärarbete och riktiga jobb för 

att upprätthålla den grundläggande 

skillnaden mellan volontäraktivitet och 

arbete, där huvudfokus i det ena fallet 

ligger på mottagarnas behov och i det 

andra fallet på deltagarnas utbildning och 

utveckling, samt för att undvika att 

potentiella riktiga, avlönade 

arbetstillfällen ersätts. I detta syfte betonar 

parlamentet att volontärplatser inte bör 

kunna finansieras med medel som specifikt 

syftar till att bekämpa 

ungdomsarbetslösheten, t.ex. 

Sysselsättningsinitiativet för unga.  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Ändringsförslag  14 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet betonar att 

initiativets yrkesdel bör fokusera på att 

skapa arbetstillfällen, praktikplatser och 

lärlingsplatser av god kvalitet inom 

solidarisk icke-vinstdrivande verksamhet 

eller inom sociala företag i 

solidaritetssektorn.  

17. Europaparlamentet betonar att 

initiativets yrkesdel bör fokusera på att 

skapa arbetstillfällen, praktikplatser och 

lärlingsplatser av god kvalitet inom 

solidarisk icke-vinstdrivande verksamhet 

eller inom sociala företag i 

solidaritetssektorn, vilket kommer att bidra 

till verklig solidaritet i Europa och skapa 

ömsesidig nytta för både programmets 

deltagare och deras arbetsgivare. 

Parlamentet påminner om 

ungdomssysselsättningsinitiativets 

begränsade natur och resurser.  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Ändringsförslag  15 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet anser att 

värdorganisationerna bör ansluta sig till en 

kvalitetsstadga med överenskomna mål, 

principer och standarder, i enlighet med 

den europeiska stadgan om kvalitet i 

praktikant- och lärlingsverksamhet. 

Parlamentet uppmuntrar till jämförbarhet, 

erkännande och validering av färdigheter 

och kompetenser som erhålls under 

volontärinsatsen så att de kan bidra till 

långsiktig integrering av ungdomar på 

arbetsmarknaden. Parlamentet påpekar att 

tydliga standarder skulle vara användbara 

för övervakningen av genomförandet av 

solidaritetskåren.  

19. Europaparlamentet anser att 

värdorganisationerna bör ansluta sig till en 

kvalitetsstadga med överenskomna mål, 

principer och standarder, i enlighet med 

den europeiska stadgan om kvalitet i 

praktikant- och lärlingsverksamhet1. 

Parlamentet uppmuntrar 

värdorganisationerna att i förväg beskriva 

vilka färdigheter och kvalifikationer som 

bör erhållas under volontärinsatsen. 

Parlamentet efterlyser jämförbarhet, 

erkännande och validering av färdigheter 

och kompetenser som erhålls under 

volontärinsatsen, i enlighet med vad som 

sägs i rådets rekommendation av den 20 

december 2012 om validering av icke-

formellt och informellt lärande2, så att de 

kan bidra till långsiktig integrering av 

ungdomar på arbetsmarknaden. 

Parlamentet påpekar att tydliga standarder 

skulle vara användbara för övervakningen 

av genomförandet av solidaritetskåren.  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/0

4/internship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

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


 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SV:PDF. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/16 

Ändringsförslag  16 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet understryker 

vikten av att ge unga volontärer rimlig 

ekonomisk ersättning, sjukförsäkring, 

utbildning och mentorskap. Deras 

arbetsbörda och arbetsmiljö bör 

kontrolleras med hänsyn till de specifika 

uppgifter de ska utföra genom sitt 

volontäruppdrag inom solidaritetskåren. 

20. Europaparlamentet understryker 

vikten av att ge unga volontärer rimlig 

ekonomisk ersättning, och unga 

arbetstagare korrekt betalning samt 

sjukförsäkring, utbildning och mentorskap. 

Deras arbetsbörda och arbetsmiljö bör 

kontrolleras med hänsyn till de specifika 

uppgifter de ska utföra genom sitt 

volontäruppdrag eller arbete inom 

solidaritetskåren. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Ändringsförslag  17 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till medlemsstaterna att 

koppla samman 

ungdomssysselsättningspolitik med 

högkvalitativa och hållbara arbetsavtal, i 

syfte att åtgärda problemet med osäkra 

anställningsförhållanden och 

undersysselsättning. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Ändringsförslag  18 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 20b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

inta en rättighetsbaserad hållning i fråga 

om ungdomar och sysselsättning. 

Parlamentet betonar att den kvalitativa 

aspekten av arbete för unga inte får 

äventyras, och att de grundläggande 

arbetsnormerna och andra normer som är 

knutna till arbetskvalitet, exempelvis 

arbetstider, social trygghet och hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, måste vara 

centrala faktorer i de ansträngningar som 

görs. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Ändringsförslag  19 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 20c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20c. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

säkerställa fullständig tillgång till 

solidaritetskåren för ungdomar från 

missgynnade miljöer eller med särskilda 

behov. Parlamentet betonar därför att en 

separat budget bör anslås till kostnader 

för personlig assistans eller extra stöd för 

den berörda personen. Parlamentet anser 

att solidaritetskåren skulle kunna 

betraktas som god praxis i detta avseende. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Ändringsförslag  20 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

för S&D-gruppen 

Tania González Peñas 

 

Förslag till resolution B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Den europeiska solidaritetskåren 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påminner 

kommissionen om vikten av att säkerställa 

att rätt förutsättningar ges för korrekt 

samråd med viktiga aktörer, som 

ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens 

parter i Europa, volontärorganisationer och 

medlemsstater, innan lagförslaget 

utarbetas. Parlamentet understryker att 

dessa aktörer regelbundet bör involveras i 

genomförandet och, där så är lämpligt, 

övervakningen av initiativet.  

22. Europaparlamentet påminner 

kommissionen om vikten av att säkerställa 

att rätt förutsättningar ges för korrekt 

samråd med viktiga aktörer, som 

ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens 

parter i Europa, volontärorganisationer, 

fackförbund och medlemsstater, innan 

lagförslaget utarbetas. Parlamentet 

understryker att dessa aktörer regelbundet 

bör involveras i genomförandet och, där så 

är lämpligt, övervakningen av initiativet, 

för att säkerställa korrekt genomförande, 

tjänster av god kvalitet och hållbara 

resultat.  

Or. en 

 

 


