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4.4.2017 B8-0238/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a zdôrazňuje, že v reakcii na vysokú 

mieru nezamestnanosti mladých ľudí vo 

väčšine členských štátov je dôležité, aby 

schémy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí využívali im pridelené 

finančné prostriedky vo všetkých 

oblastiach, pre ktoré boli vytvorené; 

navrhuje, aby Komisia financovala 

európsky zbor solidarity prostredníctvom 

osobitného rozpočtového riadku; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva Komisiu, aby riadne 

koordinovala a presadzovala iniciatívu 

európskeho zboru solidarity vo všetkých 

svojich útvaroch a pri spolupráci so 

všetkými ostatnými európskymi 

a vnútroštátnymi inštitúciami s cieľom 

zaistiť jej jednotné a dôsledné 

vykonávanie; navrhuje, aby bolo za 

koordináciu a presadzovanie európskeho 

zboru solidarity zodpovedné Generálne 

riaditeľstvo Komisie pre vzdelávanie, 

mládež, šport a kultúru; 

21. vyzýva Komisiu, aby riadne 

koordinovala a presadzovala iniciatívu 

európskeho zboru solidarity vo všetkých 

svojich útvaroch a pri spolupráci so 

všetkými ostatnými európskymi 

a vnútroštátnymi inštitúciami s cieľom 

zaistiť jej jednotné a dôsledné vykonávanie 

a zároveň pozorne dohliadala na to, aby 

pracovné miesta vytvorené európskym 

zborom solidarity nemali substitučný 

účinok na kvalitu zamestnania tým, že ho 

nahradia učňovskou prípravou a 

dočasnou prácou; navrhuje, aby bolo za 

koordináciu a presadzovanie európskeho 

zboru solidarity zodpovedné Generálne 

riaditeľstvo Komisie pre vzdelávanie, 

mládež, šport a kultúru; 

Or. en 

 

 


