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Ændringsforslag 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I talen om Unionens tilstand den 
14. september 2016 blev det understreget, 
at der er behov for at investere i unge, og 
samtidig blev oprettelsen af et europæisk 
solidaritetskorps ("programmet") bebudet 
med henblik på at skabe muligheder for, at 
unge i hele EU kan yde et meningsfuldt 
bidrag til samfundet, udvise solidaritet og 
udvikle deres færdigheder, således at de 
ikke alene får arbejde, men også høster 
værdifuld menneskelig erfaring.

(2) I talen om Unionens tilstand den 
14. september 2016 blev det understreget, 
at der er behov for at investere i unge, og 
samtidig blev oprettelsen af et europæisk 
solidaritetskorps ("programmet") bebudet 
med henblik på at skabe muligheder for, at 
unge i hele EU kan yde et meningsfuldt 
bidrag til samfundet, udvise solidaritet og 
udvikle deres færdigheder, således at de 
høster værdifuld menneskelig erfaring.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Et europæisk 
solidaritetskorps" af 7. december 201618 
behovet for at styrke grundlaget for 
solidaritetsarbejde i hele Europa, at give 
unge flere og bedre muligheder for 
solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred 
række af områder, og for at støtte de 
nationale og lokale aktører i deres 
bestræbelser på at håndtere de forskellige 
udfordringer og kriser. Meddelelsen 
markerede startskuddet til første fase af 
Det Europæiske Solidaritetskorps, hvorved 
der blev mobiliseret forskellige EU-
programmer med henblik på at skabe 
muligheder for frivilligt arbejde, 
praktikophold eller job til unge i hele EU.

(3) Kommissionen understregede i sin 
meddelelse "Et europæisk 
solidaritetskorps" af 7. december 201618 
behovet for at styrke grundlaget for 
solidaritetsarbejde i hele Europa, at give 
unge flere og bedre muligheder for 
solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred 
række af områder, og for at støtte de 
nationale og lokale aktører i deres 
bestræbelser på at håndtere de forskellige 
udfordringer og kriser. Meddelelsen 
markerede startskuddet til første fase af 
Det Europæiske Solidaritetskorps, hvorved 
der blev mobiliseret forskellige EU-
programmer med henblik på at skabe 
muligheder for frivilligt arbejde, 
praktikophold eller job til unge i hele EU. 
Praktikophold og job bør ikke være 
omfattet af anvendelsesområdet for Det 
Europæiske Solidaritetskorps, da det dels 
er vanskeligt at indføre passende og 
gennemsigtige foranstaltninger, som kan 
forebygge misbrug af unges arbejdskraft, 
samt de usikre karakter af de tilbudte job, 
og dels da det giver anledning til 
uklarheder og risici, at der inden for 
samme program findes både altruistiske, 
ikke-betalte aktiviteter, såsom frivilligt 
arbejde, og aktiviteter, der udføres mod 
betaling.

_________________ _________________
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18 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk 
solidaritetskorps (COM(2016) 942 final).

18 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk 
solidaritetskorps (COM(2016) 942 final).
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Ændringsforslag 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unge bør gives let adgang til 
muligheder for at deltage i 
solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan 
udtrykke deres engagement til fordel for 
lokalsamfundene, samtidig med at de 
erhverver nyttige erfaringer, færdigheder 
og kompetencer til gavn for deres 
personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling og 
dermed forbedrer deres 
beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter 
bør også støtte mobilitet blandt unge 
frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(5) Unge bør gives let adgang til 
muligheder for at deltage i 
solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan 
udtrykke deres engagement til fordel for 
lokalsamfundene, samtidig med at de 
erhverver nyttige erfaringer, færdigheder 
og kompetencer til gavn for deres 
personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling og 
dermed forbedrer deres 
beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter 
bør også støtte mobilitet blandt unge 
frivillige.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Ændringsforslag 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De solidaritetsaktiviteter, som 
tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i 
den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte 
samfundsmæssige behov, bidrage til at 
styrke lokalsamfundene, give de unge 
mulighed for at erhverve værdifuld viden 
og kompetencer, være økonomisk 
tilgængelige for de unge og foregå under 
sikre og sunde vilkår.

(6) De solidaritetsaktiviteter, som 
tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i 
den forstand, at de skal tilgodese tydeligt 
fastlagte uopfyldte samfundsmæssige 
behov, bidrage til at styrke 
lokalsamfundene, give de unge mulighed 
for at erhverve værdifuld viden og 
kompetencer, være økonomisk 
bæredygtige og tilgængelige for de unge 
og foregå under sikre og sunde vilkår.

Or. en
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Ændringsforslag 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det Europæiske Solidaritetskorps 
tilbyder ét samlet kontaktpunkt for 
solidaritet inden for og uden for EU. Der 
bør sikres sammenhæng og 
komplementaritet med andre relevante EU-
politikker og -programmer. Det 
Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i 
styrken og synergierne fra tidligere og 
eksisterende programmer, ikke mindst den 
europæiske volontørtjeneste19 og initiativet 
EU-bistandsfrivillige20. Korpset supplerer 
også medlemsstaternes bestræbelser på at 
støtte unge og lette deres overgang fra 
skole til arbejdsliv under 
ungdomsgarantien ved at give de unge 
yderligere muligheder for at gøre deres 
entré på arbejdsmarkedet i form af 
praktikophold eller job i 
solidaritetsrelaterede sektorer inden for 
deres respektive medlemsstater eller på 
tværs af grænserne. Der sikres ligeledes 
komplementaritet i forhold til eksisterende 
netværk på EU-plan af relevans for 
aktiviteterne under Det Europæiske 
Solidaritetskorps, såsom det europæiske 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
Eures og Eurodesk. Der bør endvidere 
sikres komplementaritet mellem de 
eksisterende nationale ordninger, navnlig 
ordninger vedrørende solidaritet og 
mobilitet for unge, og Det Europæiske 
Solidaritetskorps, med udgangspunkt i god 

(7) Det Europæiske Solidaritetskorps 
tilbyder ét samlet kontaktpunkt for 
solidaritet inden for og uden for EU. Der 
bør sikres sammenhæng og 
komplementaritet med andre relevante EU-
politikker og -programmer. Det 
Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i 
styrken og synergierne fra tidligere og 
eksisterende programmer, ikke mindst den 
europæiske volontørtjeneste19 og initiativet 
EU-bistandsfrivillige20. Korpset supplerer 
også medlemsstaternes bestræbelser på at 
støtte unge og lette deres overgang fra 
skole til arbejdsliv under 
ungdomsgarantien ved at give de unge 
yderligere muligheder i 
solidaritetsrelaterede sektorer inden for 
deres respektive medlemsstater eller på 
tværs af grænserne. Der sikres ligeledes 
komplementaritet i forhold til eksisterende 
netværk på EU-plan af relevans for 
aktiviteterne under Det Europæiske 
Solidaritetskorps, såsom det europæiske 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
Eures og Eurodesk. Der bør endvidere 
sikres komplementaritet mellem de 
eksisterende nationale ordninger, navnlig 
ordninger vedrørende solidaritet og 
mobilitet for unge, og Det Europæiske 
Solidaritetskorps, med udgangspunkt i god 
praksis, når det er relevant.



AM\1178959DA.docx PE635.388v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

praksis, når det er relevant.

_________________ _________________
19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
"Erasmus+": EU-programmet for 
uddannelse, ungdom og idræt og om 
ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 
nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
"Erasmus+": EU-programmet for 
uddannelse, ungdom og idræt og om 
ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 
nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 
2014 om oprettelse af det frivillige 
europæiske korps for humanitær bistand 
("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 
122 af 24.4.2014, s. 1).

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 
2014 om oprettelse af det frivillige 
europæiske korps for humanitær bistand 
("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 
122 af 24.4.2014, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Ændringsforslag 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det Europæiske Solidaritetskorps 
giver unge nye muligheder for at deltage i 
frivilligt arbejde, praktikophold eller job i 
solidaritetsrelaterede sektorer samt at 
udforme og udvikle solidaritetsprojekter på 
eget initiativ. Disse muligheder bidrager til 
at fremme deres personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling. Det 
Europæiske Solidaritetskorps støtter også 
netværksaktiviteter for korpsets deltagere 
og organisationer samt foranstaltninger til 
at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter 
og til at fremme valideringen af 
læringsresultater. På den måde bidrager det 
også til europæisk samarbejde, der er 
relevant for unge, og det øger bevidstheden 
om dets positive virkninger.

(9) Det Europæiske Solidaritetskorps 
giver unge nye muligheder for at deltage i 
frivilligt arbejde i solidaritetsrelaterede 
sektorer samt at udforme og udvikle 
solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse 
muligheder bidrager til at fremme deres 
personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling. Det 
Europæiske Solidaritetskorps støtter også 
netværksaktiviteter for korpsets deltagere 
og organisationer samt foranstaltninger til 
at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter 
og til at fremme valideringen af 
læringsresultater. På den måde bidrager det 
også til europæisk samarbejde, der er 
relevant for unge, og det øger bevidstheden 
om dets positive virkninger. I betragtning 
af programmets omfang og formål bør 
deltagelse i Det Europæiske 
Solidaritetskorps begrænses til 
nonprofitorganisationer.

Or. en



AM\1178959DA.docx PE635.388v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6.3.2019 A8-0079/166

Ændringsforslag 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Disse aktiviteter bør være til gavn 
for lokalsamfund og samtidig fremme 
enkeltpersoners personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling, og kan 
tage form af frivilligt arbejde, 
praktikophold og job, projekter eller 
netværksaktiviteter inden for forskellige 
områder som f.eks. uddannelse, 
beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, 
iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, 
medborgerskab og demokratisk deltagelse, 
miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, 
katastrofeforebyggelse, beredskab og 
genopretning, landbrug og udvikling af 
landdistrikterne, levering af fødevarer og 
nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, 
kreativitet og kultur, idræt og sport, social 
bistand og velfærd, modtagelse og 
integration af tredjelandsstatsborgere, 
territorialt samarbejde og samhørighed 
samt samarbejde på tværs af grænserne. 
Sådanne solidaritetsaktiviteter bør 
indeholde en solid lærings- og 
uddannelsesdimension gennem relevante 
aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, 
under og efter solidaritetsaktiviteten.

(10) Disse aktiviteter bør være til gavn 
for lokalsamfund og samtidig fremme 
enkeltpersoners personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling, og kan 
tage form af frivilligt arbejde, projekter 
eller netværksaktiviteter inden for 
forskellige områder som f.eks. uddannelse, 
beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, 
iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, 
medborgerskab og demokratisk deltagelse, 
miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, 
katastrofeforebyggelse, beredskab og 
genopretning, landbrug og udvikling af 
landdistrikterne, levering af fødevarer og 
nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, 
kreativitet og kultur, idræt og sport, social 
bistand og velfærd, modtagelse og 
integration af tredjelandsstatsborgere, 
territorialt samarbejde og samhørighed 
samt samarbejde på tværs af grænserne. 
Sådanne solidaritetsaktiviteter bør 
indeholde en solid lærings- og 
uddannelsesdimension gennem relevante 
aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, 
under og efter solidaritetsaktiviteten.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Ændringsforslag 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Praktikophold og job i 
solidaritetsrelaterede sektorer kan give de 
unge yderligere muligheder for at gøre 
deres entré på arbejdsmarkedet og 
samtidig bidrage til at håndtere de 
vigtigste samfundsmæssige udfordringer. 
Dette kan være med til at fremme de 
unges beskæftigelsesegnethed og 
produktivitet og samtidig lette deres 
overgang fra uddannelse til beskæftigelse, 
hvilket er afgørende for at forbedre deres 
chancer på arbejdsmarkedet. De 
praktikophold, der tilbydes under Det 
Europæiske Solidaritetskorps, følger de 
principper, der er skitseret i Rådets 
henstilling om en kvalitetsramme for 
praktikophold21. Disse praktikophold og 
job tjener som springbræt for unge til at 
komme ind på arbejdsmarkedet og 
ledsages af passende støtte efter 
aktiviteten. Relevante aktører på 
arbejdsmarkedet – først og fremmest 
offentlige og private arbejdsformidlinger, 
arbejdsmarkedets parter og handelskamre 
– formidler praktikophold og job, og disse 
aflønnes af den deltagende organisation. 
De deltagende organisationer bør søge 
finansiering via det kompetente 
gennemførelsesorgan under Det 
Europæiske Solidaritetskorps med henblik 
på at agere mellemled mellem de unge 
deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder 

udgår
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praktikophold og job i 
solidaritetsrelaterede sektorer.
_________________
21 Rådets henstilling af 15. marts 2018 om 
en europæisk ramme for effektive 
lærlingeuddannelser af høj kvalitet (EUT 
C 153 af 2.5.2018, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Ændringsforslag 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Enhver enhed, der ønsker at deltage 
i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør 
tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de 
relevante betingelser er opfyldt. Den 
proces, der fører frem til tildelingen af 
kvalitetsmærket, bør løbende udføres af 
Det Europæiske Solidaritetskorps' 
gennemførelsesorgan. Det tildelte 
kvalitetsmærke bør revurderes 
regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det 
i forbindelse med den kontrol, der skal 
udføres, konstateres, at de betingelser, der 
lå til grund for tildelingen, ikke længere 
opfyldes.

(18) Enhver nonprofitenhed, der ønsker 
at deltage i Det Europæiske 
Solidaritetskorps, bør tildeles et 
kvalitetsmærke, forudsat at de relevante 
betingelser er opfyldt. Den proces, der 
fører frem til tildelingen af 
kvalitetsmærket, bør løbende udføres af 
Det Europæiske Solidaritetskorps' 
gennemførelsesorgan. Det tildelte 
kvalitetsmærke bør revurderes 
regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det 
i forbindelse med den kontrol, der skal 
udføres, konstateres, at de betingelser, der 
lå til grund for tildelingen, ikke længere 
opfyldes.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Ændringsforslag 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En enhed, der ønsker at ansøge om 
midler til at tilbyde aktiviteter som led i 
Det Europæiske Solidaritetskorps, bør som 
en forudsætning først være blevet tildelt et 
kvalitetsmærke. Dette krav gælder ikke for 
fysiske personer, der på vegne af en 
uformel gruppe af deltagere i Det 
Europæiske Solidaritetskorps ansøger om 
økonomisk støtte til gruppens 
solidaritetsprojekter.

(19) En enhed, der ønsker at ansøge om 
midler til at tilbyde aktiviteter som led i 
Det Europæiske Solidaritetskorps, bør 
være en nonprofitorganisation og bør som 
en forudsætning først være blevet tildelt et 
kvalitetsmærke. Dette krav gælder ikke for 
fysiske personer, der på vegne af en 
uformel gruppe af deltagere i Det 
Europæiske Solidaritetskorps ansøger om 
økonomisk støtte til gruppens 
solidaritetsprojekter.

Or. en


