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Amendement  179 
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Verslag A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europees Solidariteitskorps  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het Europees Solidariteitskorps 

moet jongeren nieuwe mogelijkheden 

bieden om deel te nemen aan 

vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in 

solidariteitsgerelateerde gebieden en om op 

eigen initiatief solidariteitsprojecten te 

bedenken en te ontwikkelen. Die 

mogelijkheden moeten bijdragen aan hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en aan hun 

ontwikkeling als burger. Het Europees 

Solidariteitskorps moet ook 

netwerkactiviteiten voor personen en 

organisaties die deelnemen aan het 

Europees Solidariteitskorps ondersteunen, 

naast maatregelen om de kwaliteit van de 

ondersteunde activiteiten te waarborgen en 

de validatie van de leerresultaten te 

verbeteren. 

(8) Het Europees Solidariteitskorps 

moet jongeren nieuwe mogelijkheden 

bieden om deel te nemen aan 

vrijwilligersactiviteiten in 

solidariteitsgerelateerde gebieden en om op 

eigen initiatief solidariteitsprojecten te 

bedenken en te ontwikkelen. Die 

mogelijkheden moeten bijdragen aan hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en aan hun 

ontwikkeling als burger. Vanwege de 

omvang en het doel van het programma 

moeten alleen non-profit organisaties aan 

het Europees Solidariteitskorps kunnen 

deelnemen. Het Europees 

Solidariteitskorps moet ook 

netwerkactiviteiten voor personen en 

organisaties die deelnemen aan het 

Europees Solidariteitskorps ondersteunen, 

naast maatregelen om de kwaliteit van de 

ondersteunde activiteiten te waarborgen en 

de validatie van de leerresultaten te 

verbeteren. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Amendement  180 
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Helga Trüpel 

Europees Solidariteitskorps  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) "deelnemende organisatie": een 

publieke of private entiteit die het 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps heeft gekregen en die 

een plaats biedt aan een deelnemer aan het 

Europees Solidariteitskorps of andere 

activiteiten uitvoert in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps; 

4) "deelnemende organisatie": een 

non-profit publieke of non-profit private 

entiteit die het kwaliteitskeurmerk van het 

Europees Solidariteitskorps heeft gekregen 

en die een plaats biedt aan een deelnemer 

aan het Europees Solidariteitskorps of 

andere activiteiten uitvoert in het kader van 

het Europees Solidariteitskorps; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Amendement  181 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europees Solidariteitskorps  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) "vrijwilligerswerk": voltijds32 

onbetaald vrijwilligerswerk voor een 

periode van maximaal twaalf maanden, dat 

jongeren de kans biedt bij te dragen aan de 

dagelijkse werkzaamheden van 

organisaties die actief zijn in 

solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate 

van de gemeenschappen waarin de 

activiteiten worden verricht, en die de 

jonge vrijwilligers een solide leer- en 

opleidingsbasis verschaffen om 

vaardigheden en competenties te 

verwerven die nuttig zijn voor hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en ook zullen 

bijdragen tot het verbeteren van hun 

inzetbaarheid; 

6) "vrijwilligerswerk": voltijds32 

onbetaald vrijwilligerswerk voor een 

periode van maximaal twaalf maanden, dat 

jongeren de kans biedt bij te dragen aan de 

dagelijkse werkzaamheden van non-profit 

organisaties die actief zijn in 

solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate 

van de gemeenschappen waarin de 

activiteiten worden verricht, en die de 

jonge vrijwilligers een solide leer- en 

opleidingsbasis verschaffen om 

vaardigheden en competenties te 

verwerven die nuttig zijn voor hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en ook zullen 

bijdragen tot het verbeteren van hun 

inzetbaarheid; 

_________________ _________________ 

32 algemeen genomen een activiteit die 

aaneensluitend wordt verricht gedurende 

5 dagen per week en 7 uur per dag. 

32 algemeen genomen een activiteit die 

aaneensluitend wordt verricht gedurende 

5 dagen per week en 7 uur per dag. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het doel van het Europees 

Solidariteitskorps is de inzet van jongeren 

en organisaties in toegankelijke en 

kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te 

vergroten om bij te dragen aan de 

versterking van de cohesie en de 

solidariteit in Europa, de gemeenschappen 

te ondersteunen en te reageren op 

maatschappelijke uitdagingen. 

Het doel van het Europees 

Solidariteitskorps is de inzet van jongeren 

en non-profit organisaties in toegankelijke 

en kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te 

vergroten om bij te dragen aan de 

versterking van de cohesie en de 

solidariteit in Europa, de gemeenschappen 

te ondersteunen en te reageren op 

maatschappelijke uitdagingen. 

Or. en 
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Europees Solidariteitskorps  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Europees Solidariteitskorps 

staat open voor deelname van publieke en 

private entiteiten of internationale 

organisaties, op voorwaarde dat zij een 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps hebben gekregen. 

1. Het Europees Solidariteitskorps 

staat open voor deelname van non-profit 

publieke en non-profit private entiteiten of 

internationale organisaties, op voorwaarde 

dat zij een kwaliteitskeurmerk van het 

Europees Solidariteitskorps hebben 

gekregen. 

Or. en 
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Amendement  184 
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Europees Solidariteitskorps  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Publieke of private entiteiten die zijn 

gevestigd in een deelnemend land en 

internationale organisaties die 

solidariteitsactiviteiten verrichten in de 

deelnemende landen kunnen een aanvraag 

indienen voor financiering door het 

Europees Solidariteitskorps. In het geval 

van activiteiten als bedoeld in artikel 7, 

lid 1, onder a), moet de deelnemende 

organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk 

behalen voor zij financiering door het 

Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. 

In het geval van solidariteitsprojecten als 

bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen 

ook natuurlijke personen een aanvraag 

voor financiering doen namens informele 

groepen van deelnemers aan het Europees 

Solidariteitskorps. 

Non-profit publieke of non-profit private 

entiteiten die zijn gevestigd in een 

deelnemend land en internationale 

organisaties die solidariteitsactiviteiten 

verrichten in de deelnemende landen 

kunnen een aanvraag indienen voor 

financiering door het Europees 

Solidariteitskorps. In het geval van 

activiteiten als bedoeld in artikel 7, lid 1, 

onder a), moet de deelnemende organisatie 

eerst het kwaliteitskeurmerk behalen voor 

zij financiering door het Europees 

Solidariteitskorps kan verkrijgen. In het 

geval van solidariteitsprojecten als bedoeld 

in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen ook 

natuurlijke personen een aanvraag voor 

financiering doen namens informele 

groepen van deelnemers aan het Europees 

Solidariteitskorps. 

Or. en 

 


