
AM\1178955NL.docx PE635.388v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0079/187

Amendement 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie is gebouwd op 
solidariteit tussen burgers en tussen 
lidstaten. Deze gemeenschappelijke 
waarde geeft richting aan haar 
handelingen en zorgt voor de eenheid die 
nodig is om het hoofd te bieden aan de 
huidige en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen. Jonge Europeanen willen 
daarbij helpen door hun solidariteit in de 
praktijk te brengen.

(1) Solidariteit, niet alleen tussen 
burgers binnen een bepaalde context, 
maar ook tussen volkeren en landen, 
vormt de basis voor een ontwikkelde en 
democratische samenleving. Deze 
gemeenschappelijke waarde moet, vooral 
met het oog op huidige en toekomstige 
maatschappelijke uitdagingen, worden 
bevorderd. Jongeren zullen daarbij ook in 
de toekomst kunnen helpen door hun 
solidariteit in de praktijk te brengen.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Amendement 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Jongeren moeten laagdrempelige 
kansen krijgen om deel te nemen aan 
solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de 
mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 
de gemeenschappen uit te drukken en 
tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 
vaardigheden en competenties te 
verwerven voor hun persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling en hun ontwikkeling als 
burger, waardoor hun inzetbaarheid 
verbetert. Die activiteiten moeten ook de 
mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs 
en werknemers ondersteunen.

(5) Jongeren moeten laagdrempelige 
kansen krijgen om deel te nemen aan 
solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de 
mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 
de gemeenschappen uit te drukken en 
tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 
kennis en competenties te verwerven voor 
hun persoonlijke, educatieve, sociale en 
professionele ontwikkeling en hun 
ontwikkeling als burger. Die activiteiten 
zouden ook multiculturele uitwisseling 
tussen jonge vrijwilligers ondersteunen.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Amendement 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De zin voor initiatief van jongeren 
is een belangrijke troef voor de 
maatschappij en de arbeidsmarkt. Het 
Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect 
bevorderen door jongeren de kans te 
bieden hun eigen projecten voor het 
aanpakken van specifieke uitdagingen ten 
bate van hun lokale gemeenschappen te 
bedenken en uit te voeren. Die projecten 
zijn een gelegenheid om ideeën uit te 
proberen en helpen jongeren om zelf de 
drijvende kracht achter 
solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen 
ook als springplank naar verdere 
betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten 
en zijn een eerste stap om de deelnemers 
aan het Europees Solidariteitskorps aan te 
moedigen als zelfstandige in de 
solidariteitsgerelateerde, non-profit- en 
jeugdsector aan de slag te gaan of 
verenigingen, ngo's of andere organisaties 
in die sectoren op te zetten.

(13) De zin voor initiatief van jongeren 
is een belangrijke troef voor de 
maatschappij en de arbeidsmarkt. Het 
Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect 
bevorderen door jongeren de kans te 
bieden hun eigen projecten voor het 
aanpakken van specifieke uitdagingen ten 
bate van hun lokale gemeenschappen te 
bedenken en uit te voeren. Die projecten 
zijn een gelegenheid om ideeën uit te 
proberen en helpen jongeren om zelf de 
drijvende kracht achter 
solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen 
ook als springplank naar verdere 
betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten 
en zijn een eerste stap om de deelnemers 
aan het Europees Solidariteitskorps aan te 
moedigen in grotere mate deel te nemen 
aan activiteiten van verenigingen, ngo's of 
andere organisaties in de 
solidariteitsgerelateerde, non-profit- en 
jeugdsector.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Amendement 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om te zorgen voor een efficiëntere 
communicatie met het brede publiek en 
een sterkere synergie tussen de op 
initiatief van de Commissie ondernomen 
communicatieactiviteiten, moeten de bij 
deze verordening voor communicatie 
toegewezen middelen ook worden gebruikt 
voor institutionele communicatie 
betreffende de politieke prioriteiten van de 
Unie, voor zover deze verband houden met 
de algemene doelstellingen van deze 
verordening.

Schrappen

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Amendement 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) "stage": een solidariteitsactiviteit 
voor een periode van twee tot en met zes 
maanden, eenmalig te verlengen met 
maximaal twaalf maanden, die wordt 
aangeboden en betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
aan het Europees Solidariteitskorps 
ontvangt;

Schrappen

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Amendement 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Solidariteitskorps 
staat open voor deelname van publieke en 
private entiteiten en internationale 
organisaties, op voorwaarde dat zij een 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps hebben ontvangen.

1. Het Europees Solidariteitskorps 
staat open voor deelname van publieke en 
private non-profitentiteiten en 
internationale organisaties, op voorwaarde 
dat zij een kwaliteitskeurmerk van het 
Europees Solidariteitskorps hebben 
ontvangen.

Or. pt


