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6.3.2019 A8-0079/187

Ändringsförslag 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 
Ángela Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, 
Paloma López Bermejo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska unionen bygger på 
solidaritet mellan invånarna och mellan 
medlemsstaterna. Denna gemensamma 
värdegrund vägleder unionens handlande 
och ger den enighet som krävs för att 
hantera nuvarande och framtida 
samhällsutmaningar – utmaningar som 
unga EU-medborgare är beredda att anta 
genom att uttrycka sin solidaritet i 
praktiken.

1. Solidaritet utgör grunden för 
utvecklade och demokratiska samhällen 
och ska inte bara tillämpas mellan 
medborgare i ett särskilt sammanhang, 
utan även mellan folk och stater. Denna 
gemensamma värdegrund bör främjas, i 
synnerhet mot bakgrund av nuvarande och 
framtida samhällsutmaningar – utmaningar 
som unga människor kan fortsätta att anta 
genom att uttrycka sin solidaritet i 
praktiken.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Ändringsförslag 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 
Ángela Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, 
Paloma López Bermejo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att 
engagera sig i solidaritetsverksamhet som 
låter dem uttrycka sitt 
samhällsengagemang och samtidigt 
förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter 
och kunskaper som gagnar deras 
personliga, utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, och därmed förbättra sin 
anställbarhet. Sådan verksamhet bör också 
stödja mobilitet för unga volontärer, 
praktikanter och arbetstagare.

5. Ungdomar bör ges lättillgängliga 
möjligheter att engagera sig i 
solidaritetsverksamhet som låter dem 
uttrycka sitt samhällsengagemang och 
samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter som gagnar 
deras personliga, pedagogiska, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling. Sådan verksamhet skulle också 
stödja ett mångkulturellt utbyte mellan 
unga volontärer.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Ändringsförslag 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 
Ángela Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, 
Paloma López Bermejo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Ungas initiativförmåga är en viktig 
tillgång för samhället och 
arbetsmarknaden. Europeiska 
solidaritetskåren bidrar till att främja denna 
aspekt genom att ge unga möjlighet att 
utforma och genomföra egna projekt för att 
tillgodose särskilda behov i sina 
lokalsamhällen. Dessa projekt är ett tillfälle 
att pröva nya idéer och hjälpa unga 
människor att själva genomföra 
solidaritetsinsatser. De kan också fungera 
som en språngbräda för ytterligare 
engagemang i solidaritetsverksamhet och 
är ett första steg för att uppmuntra 
kårdeltagarna att starta företag eller bilda 
föreningar, icke-statliga organisationer 
eller andra organisationer med 
solidaritetsverksamhet, 
ungdomsverksamhet eller icke-
vinstdrivande verksamhet.

13. Ungas initiativförmåga är en viktig 
tillgång för samhället och 
arbetsmarknaden. Europeiska 
solidaritetskåren bidrar till att främja denna 
aspekt genom att ge unga möjlighet att 
utforma och genomföra egna projekt för att 
tillgodose särskilda behov i sina 
lokalsamhällen. Dessa projekt är ett tillfälle 
att pröva nya idéer och hjälpa unga 
människor att själva genomföra 
solidaritetsinsatser. De kan också fungera 
som en språngbräda för ytterligare 
engagemang i solidaritetsverksamhet och 
är ett första steg för att uppmuntra 
kårdeltagarna att delta mer i den 
verksamhet som bedrivs av föreningar, 
icke-statliga organisationer eller andra 
organisationer med solidaritetsverksamhet, 
ungdomsverksamhet eller icke-
vinstdrivande verksamhet.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Ändringsförslag 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 
Ángela Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. För att effektivisera 
kommunikationen med allmänheten och 
stärka synergieffekterna mellan de 
kommunikationsinsatser som vidtas på 
kommissionens initiativ, bör de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsinsatser enligt den här 
förordningen också bidra till att sprida 
information om unionens politiska 
prioriteringar i den mån de berör den här 
förordningens allmänna mål.

utgår

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Ändringsförslag 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 
Ángela Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, 
Paloma López Bermejo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. praktik: solidaritetsverksamhet 
under en period på två till sex månader 
som får förlängas en gång till som längst 
tolv månader och som erbjuds och betalas 
av den deltagande organisation som tar 
emot kårdeltagaren.

utgår

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Ändringsförslag 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 
Ángela Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, 
Paloma López Bermejo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska solidaritetskåren är 
öppen för deltagande av offentliga och 
privata enheter och internationella 
organisationer, under förutsättning att de 
har fått Europeiska solidaritetskårens 
kvalitetsmärkning.

1. Den europeiska solidaritetskåren är 
öppen för deltagande av offentliga och 
privata icke-vinstdrivande enheter och 
internationella organisationer, under 
förutsättning att de har tilldelats den 
europeiska solidaritetskårens 
kvalitetsmärke.

Or. pt


