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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0060/179 

Ändringsförslag  179 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Den europeiska solidaritetskåren  

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Den europeiska solidaritetskåren 

bör ge ungdomar nya möjligheter till 

solidaritetsrelaterade volontärarbeten, 

praktikplatser eller anställningar samt till 

att på eget initiativ utforma och utveckla 

solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör 

bidra till att förbättra deras personliga, 

utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 

och yrkesmässiga utveckling. Den 

europeiska solidaritetskåren bör också 

stödja nätverksarbete för deltagare och 

organisationer i den europeiska 

solidaritetskåren samt åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten på de verksamheter 

som får stöd och för att validera 

läranderesultaten. 

(8) Den europeiska solidaritetskåren 

bör ge ungdomar nya möjligheter till 

solidaritetsrelaterade volontärarbeten samt 

till att på eget initiativ utforma och 

utveckla solidaritetsprojekt. Dessa 

möjligheter bör bidra till att förbättra deras 

personliga, utbildningsmässiga, sociala, 

medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling. Med hänsyn till programmets 

omfattning och syfte bör deltagande i den 

europeiska solidaritetskåren endast 

tillåtas för organisationer utan vinstsyfte. 

Den europeiska solidaritetskåren bör också 

stödja nätverksarbete för deltagare och 

organisationer i den europeiska 

solidaritetskåren samt åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten på de verksamheter 

som får stöd och för att validera 

läranderesultaten. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0060/180 

Ändringsförslag  180 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Den europeiska solidaritetskåren  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) deltagande organisation: varje 

offentlig eller privat enhet som har 

tilldelats den europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke och som erbjuder en 

placering till en deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren eller genomför annan 

verksamhet inom ramen för den europeiska 

solidaritetskåren. 

(4) deltagande organisation: varje 

offentlig eller privat enhet utan vinstsyfte 

som har tilldelats den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke och som 

erbjuder en placering till en deltagare i den 

europeiska solidaritetskåren eller genomför 

annan verksamhet inom ramen för den 

europeiska solidaritetskåren. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Ändringsförslag  181 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Den europeiska solidaritetskåren  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) volontärarbete: obetald 

volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 

månader som ger unga människor en chans 

att bidra till det dagliga arbetet i 

organisationer som arbetar inom 

solidaritetsrelaterade områden, som ytterst 

gynnar de samhällen där verksamheten 

bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt 

av lärande och utbildning som ger de unga 

volontärerna färdigheter och kunskaper 

som kommer att vara till nytta för deras 

personliga, utbildningsmässiga, sociala och 

yrkesmässiga utveckling, och som också 

kommer att bidra till att förbättra deras 

anställbarhet. 

(6) volontärarbete: obetald 

volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 

månader som ger unga människor en chans 

att bidra till det dagliga arbetet i 

organisationer utan vinstsyfte som arbetar 

inom solidaritetsrelaterade områden, som 

ytterst gynnar de samhällen där 

verksamheten bedrivs, som innehåller en 

gedigen aspekt av lärande och utbildning 

som ger de unga volontärerna färdigheter 

och kunskaper som kommer att vara till 

nytta för deras personliga, 

utbildningsmässiga, sociala och 

yrkesmässiga utveckling, och som också 

kommer att bidra till att förbättra deras 

anställbarhet. 

_________________ _________________ 

32 Som en allmän princip en aktivitet som 

utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan 

under sju timmar om dagen. 

32 Som en allmän princip en aktivitet som 

utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan 

under sju timmar om dagen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Ändringsförslag  182 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Den europeiska solidaritetskåren  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Målet med den europeiska solidaritetskåren 

är att stärka ungdomars och organisationers 

engagemang i lättillgänglig 

solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som 

ett sätt att bidra till att stärka 

sammanhållningen och solidariteten i 

Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu 

med samhälleliga utmaningar. 

Målet med den europeiska solidaritetskåren 

är att stärka ungdomars och icke-

vinstdrivande organisationers engagemang 

i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av 

hög kvalitet som ett sätt att bidra till att 

stärka sammanhållningen och solidariteten 

i Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu 

med samhälleliga utmaningar. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Ändringsförslag  183 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Den europeiska solidaritetskåren  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den europeiska solidaritetskåren är 

öppen för deltagande av offentliga och 

privata enheter och internationella 

organisationer, under förutsättning att de 

har tilldelats den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke. 

1. Den europeiska solidaritetskåren är 

öppen för deltagande av offentliga och 

privata enheter utan vinstsyfte och 

internationella organisationer, under 

förutsättning att de har tilldelats den 

europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Ändringsförslag  184 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Den europeiska solidaritetskåren  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje offentlig eller privat enhet som är 

etablerad i ett deltagande land samt 

internationella organisationer som 

genomför solidaritetsverksamhet i de 

deltagande länderna kan ansöka om 

finansiering. När det gäller verksamhet 

som avses i artikel 7.1 a ska det vara en 

förutsättning för finansiering genom den 

europeiska solidaritetskåren att den 

deltagande organisationen tilldelats ett 

kvalitetsmärke. När det gäller 

solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b 

får fysiska personer också ansöka om 

finansiering för informella grupper av 

deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren. 

Varje offentlig eller privat enhet utan 

vinstsyfte som är etablerad i ett deltagande 

land samt internationella organisationer 

som genomför solidaritetsverksamhet i de 

deltagande länderna kan ansöka om 

finansiering. När det gäller verksamhet 

som avses i artikel 7.1 a ska det vara en 

förutsättning för finansiering genom den 

europeiska solidaritetskåren att den 

deltagande organisationen tilldelats ett 

kvalitetsmärke. När det gäller 

solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b 

får fysiska personer också ansöka om 

finansiering för informella grupper av 

deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren. 

Or. en 

 


