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Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Det europæiske solidaritetskorps 

bør give de unge nye muligheder for at 

deltage i frivilligt arbejde, praktikophold 

eller job i solidaritetsrelaterede sektorer 

samt at på eget initiativ udforme og udvikle 

solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør 

bidrage til at fremme deres personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling. Det 

europæiske solidaritetskorps bør også 

støtte netværksaktiviteter for sine deltagere 

og organisationer samt foranstaltninger til 

at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter 

og til at fremme valideringen af 

læringsresultater. 

(8) Det europæiske solidaritetskorps 

bør give de unge nye muligheder for at 

deltage i frivilligt arbejde i 

solidaritetsrelaterede sektorer samt at på 

eget initiativ udforme og udvikle 

solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør 

bidrage til at fremme deres personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling. I 

betragtning af programmets 

anvendelsesområde og formål bør 

deltagelse i det europæiske 

solidaritetskorps kun være tilladt for 

nonprofitorganisationer. Det europæiske 

solidaritetskorps bør også støtte 

netværksaktiviteter for sine deltagere og 

organisationer samt foranstaltninger til at 

sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og 

til at fremme valideringen af 

læringsresultater. 

Or. en 



 

AM\1162293DA.docx  PE624.049v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0060/180 

Ændringsforslag  180 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Det europæiske solidaritetskorps  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) "deltagende organisation": enhver 

offentlig eller privat enhed, der har fået 

tildelt det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke, og som tilbyder et ophold 

til en deltager i det europæiske 

solidaritetskorps eller gennemfører andre 

aktiviteter inden for rammerne af det 

europæiske solidaritetskorps 

4) "deltagende organisation": enhver 

offentlig eller privat nonprofitenhed, der 

har fået tildelt det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke, og som 

tilbyder et ophold til en deltager i det 

europæiske solidaritetskorps eller 

gennemfører andre aktiviteter inden for 

rammerne af det europæiske 

solidaritetskorps 

Or. en 
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6) "frivilligt arbejde": ulønnet 

volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode 

på op til tolv måneder, som giver unge 

mulighed for at bidrage til det daglige 

arbejde hos organisationer, der er aktive 

inden for solidaritetsrelaterede områder, til 

gavn i sidste ende for de lokalsamfund, 

hvor aktiviteterne gennemføres, herunder 

en solid lærings- og uddannelsesdimension 

med henblik på at sætte unge frivillige i 

stand til at erhverve færdigheder og 

kompetencer, som vil være til nytte for 

deres personlige, uddannelsesmæssige, 

sociale og faglige udvikling, og som også 

vil bidrage til at forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed 

6) "frivilligt arbejde": ulønnet 

volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode 

på op til tolv måneder, som giver unge 

mulighed for at bidrage til det daglige 

arbejde hos nonprofitorganisationer, der 

er aktive inden for solidaritetsrelaterede 

områder, til gavn i sidste ende for de 

lokalsamfund, hvor aktiviteterne 

gennemføres, herunder en solid lærings- og 

uddannelsesdimension med henblik på at 

sætte unge frivillige i stand til at erhverve 

færdigheder og kompetencer, som vil være 

til nytte for deres personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale og faglige 

udvikling, og som også vil bidrage til at 

forbedre deres beskæftigelsesegnethed 

_________________ _________________ 

32 Som hovedregel udføres en aktivitet 

kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage 

pr. uge. 

32 Som hovedregel udføres en aktivitet 

kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage 

pr. uge. 
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Målsætningen med det europæiske 

solidaritetskorps er at øge unges og 

organisationers deltagelse i tilgængelige 

solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at 

bidrage til at styrke samhørighed og 

solidaritet i Europa, støtte lokalsamfund og 

imødegå samfundsmæssige udfordringer. 

Målsætningen med det europæiske 

solidaritetskorps er at øge unges og 

nonprofitorganisationers deltagelse i 

tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj 

kvalitet for at bidrage til at styrke 

samhørighed og solidaritet i Europa, støtte 

lokalsamfund og imødegå 

samfundsmæssige udfordringer. 
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1. Offentlige eller private enheder 

eller internationale organisationer deltager 

i det europæiske solidaritetskorps, forudsat 

at de har modtaget det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke. 

1. Offentlige eller private 

nonprofitenheder eller internationale 

organisationer deltager i det europæiske 

solidaritetskorps, forudsat at de har 

modtaget det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke. 

Or. en 
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Enhver offentlig eller privat enhed, som er 

etableret i et deltagerland, og internationale 

organisationer, som udfører 

solidaritetsaktiviteter i deltagerlandene, 

kan søge om støtte under det europæiske 

solidaritetskorps. For så vidt angår 

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 

1, litra a), er det en forudsætning for at 

modtage støtte under det europæiske 

solidaritetskorps, at den deltagende 

organisation har opnået et kvalitetsmærke. 

For så vidt angår solidaritetsprojekter, der 

er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan 

fysiske personer ligeledes søge om støtte 

på vegne af uformelle grupper af deltagere 

i det europæiske solidaritetskorps. 

Enhver offentlig eller privat 

nonprofitenhed, som er etableret i et 

deltagerland, og internationale 

organisationer, som udfører 

solidaritetsaktiviteter i deltagerlandene, 

kan søge om støtte under det europæiske 

solidaritetskorps. For så vidt angår 

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 

1, litra a), er det en forudsætning for at 

modtage støtte under det europæiske 

solidaritetskorps, at den deltagende 

organisation har opnået et kvalitetsmærke. 

For så vidt angår solidaritetsprojekter, der 

er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan 

fysiske personer ligeledes søge om støtte 

på vegne af uformelle grupper af deltagere 

i det europæiske solidaritetskorps. 

Or. en 

 


