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6.3.2019 A8-0079/160

Amendement 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de toespraak over de Staat van de 
Unie van 14 september 2016 werd 
benadrukt dat Europa moet investeren in 
jongeren en werd de oprichting 
aangekondigd van een Europees 
Solidariteitskorps ("het programma"), dat 
voor jongeren in de hele Unie 
mogelijkheden moet scheppen om een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de 
samenleving, solidariteit te tonen en hun 
vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij 
niet alleen aan het werk kunnen, maar 
ook uiterst waardevolle persoonlijke 
ervaring opdoen.

(2) In de toespraak over de Staat van de 
Unie van 14 september 2016 werd 
benadrukt dat Europa moet investeren in 
jongeren en werd de oprichting 
aangekondigd van een Europees 
Solidariteitskorps ("het programma"), dat 
voor jongeren in de hele Unie 
mogelijkheden moet scheppen om een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de 
samenleving, solidariteit te tonen en hun 
vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij 
uiterst waardevolle persoonlijke ervaring 
opdoen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Amendement 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In haar mededeling "Een Europees 
Solidariteitskorps" van 7 december 201618 
benadrukte de Commissie dat het nodig is 
de basis voor solidair werk in heel Europa 
te versterken, jongeren meer en betere 
mogelijkheden te bieden voor 
solidariteitsactiviteiten op een groot aantal 
gebieden, en nationale en lokale actoren te 
ondersteunen bij het aanpakken van 
verscheidene uitdagingen en crises. Met de 
mededeling nam een eerste fase van het 
Europees Solidariteitskorps een aanvang. 
Daarbij werden verschillende programma's 
van de Unie ingeschakeld om jongeren in 
de hele Unie mogelijkheden te bieden voor 
vrijwilligerswerk, stages of banen.

(3) In haar mededeling "Een Europees 
Solidariteitskorps" van 7 december 201618 
benadrukte de Commissie dat het nodig is 
de basis voor solidair werk in heel Europa 
te versterken, jongeren meer en betere 
mogelijkheden te bieden voor 
solidariteitsactiviteiten op een groot aantal 
gebieden, en nationale en lokale actoren te 
ondersteunen bij het aanpakken van 
verscheidene uitdagingen en crises. Met de 
mededeling nam een eerste fase van het 
Europees Solidariteitskorps een aanvang. 
Daarbij werden verschillende programma's 
van de Unie ingeschakeld om jongeren in 
de hele Unie mogelijkheden te bieden voor 
vrijwilligerswerk, stages of banen. Gezien 
enerzijds de problemen bij het toepassen 
van passende en transparante waarborgen 
om misbruik van jeugdige werknemers 
tegen te gaan, en de onzekere aard van de 
aangeboden banen, en anderzijds de 
dubbelzinnigheden en risico's als gevolg 
van het naast elkaar bestaan binnen één 
en hetzelfde programma van altruïstische 
en niet-betaalde activiteiten (zoals 
vrijwilligerswerk) en werkzaamheden 
tegen betaling, dienen stages en banen 
niet in het toepassingsgebied van het 
Europees Solidariteitskorps te worden 
opgenomen.

_________________ _________________
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18 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's — Een Europees 
Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

18 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's — Een Europees 
Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/162

Amendement 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Jongeren moeten laagdrempelige 
kansen krijgen om deel te nemen aan 
solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de 
mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 
de gemeenschappen uit te drukken en 
tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 
vaardigheden en competenties te 
verwerven voor hun persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling en hun ontwikkeling als 
burger, waardoor hun inzetbaarheid 
verbetert. Die activiteiten moeten ook de 
mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs 
en werknemers ondersteunen.

(5) Jongeren moeten laagdrempelige 
kansen krijgen om deel te nemen aan 
solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de 
mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 
de gemeenschappen uit te drukken en 
tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 
vaardigheden en competenties te 
verwerven voor hun persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling en hun ontwikkeling als 
burger, waardoor hun inzetbaarheid 
verbetert. Die activiteiten moeten ook de 
mobiliteit van jonge vrijwilligers 
ondersteunen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Amendement 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De aan jongeren aangeboden 
solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 
kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen 
aan onvervulde behoeften van de 
samenleving, bijdragen tot de versterking 
van gemeenschappen, jongeren de 
mogelijkheid bieden waardevolle kennis en 
competenties te verwerven, financieel 
toegankelijk zijn voor jongeren en worden 
uitgevoerd in veilige en gezonde 
omstandigheden.

(6) De aan jongeren aangeboden 
solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 
kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen 
aan duidelijk omschreven onvervulde 
behoeften van de samenleving, bijdragen 
tot de versterking van lokale 
gemeenschappen, jongeren de 
mogelijkheid bieden waardevolle kennis en 
competenties te verwerven, financieel 
haalbaar en toegankelijk zijn voor 
jongeren en worden uitgevoerd in veilige 
en gezonde omstandigheden.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Amendement 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt één contactpunt voor 
solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en 
daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor 
samenhang en complementariteit met 
andere relevante beleidsterreinen en 
programma's van de Unie. Het Europees 
Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke 
punten en synergieën van de programma's 
die eraan voorafgingen en bestaande 
programma's, met name het Europees 
vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers 
voor humanitaire hulp20. Het vormt ook 
een aanvulling op de inspanningen van de 
lidstaten om jongeren te ondersteunen en 
de overgang van school naar werk te 
vergemakkelijken in het kader van de 
jongerengarantie door hun extra kansen te 
bieden om de arbeidsmarkt te betreden in 
de vorm van een stage of een baan op 
solidariteitsgerelateerde gebieden in hun 
eigen of een andere lidstaat. Daarnaast 
wordt gezorgd voor complementariteit met 
bestaande EU-netwerken die betrekking 
hebben op de activiteiten in het kader van 
het Europees Solidariteitskorps, zoals het 
Europees netwerk van openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, Eures en het 
Eurodesk-netwerk. Bovendien moet 
worden gezorgd voor complementariteit 
tussen bestaande regelingen (in het 
bijzonder nationale solidariteitsregelingen 

(7) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt één contactpunt voor 
solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en 
daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor 
samenhang en complementariteit met 
andere relevante beleidsterreinen en 
programma's van de Unie. Het Europees 
Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke 
punten en synergieën van de programma's 
die eraan voorafgingen en bestaande 
programma's, met name het Europees 
vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers 
voor humanitaire hulp20. Het vormt ook 
een aanvulling op de inspanningen van de 
lidstaten om jongeren te ondersteunen en 
de overgang van school naar werk te 
vergemakkelijken in het kader van de 
jongerengarantie door hun extra kansen te 
bieden op solidariteitsgerelateerde 
gebieden in hun eigen of een andere 
lidstaat. Daarnaast wordt gezorgd voor 
complementariteit met bestaande EU-
netwerken die betrekking hebben op de 
activiteiten in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps, zoals het Europees 
netwerk van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-
netwerk. Bovendien moet worden gezorgd 
voor complementariteit tussen bestaande 
regelingen (in het bijzonder nationale 
solidariteitsregelingen en 
mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en 
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en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) 
en het Europees Solidariteitskorps door in 
voorkomend geval voort te bouwen op 
goede praktijken.

het Europees Solidariteitskorps door in 
voorkomend geval voort te bouwen op 
goede praktijken.

_________________ _________________
19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
"Erasmus+": het programma van de Unie 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Besluiten 
nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en 
nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 50).

19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
"Erasmus+": het programma van de Unie 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Besluiten 
nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en 
nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 50).

20 Verordening (EU) nr. 375/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 april 
2014 tot oprichting van het Europese 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief 
voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 
24.4.2014, blz. 1).

20 Verordening (EU) nr. 375/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 april 
2014 tot oprichting van het Europese 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief 
voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 
24.4.2014, blz. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Amendement 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt jongeren nieuwe mogelijkheden 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 dragen bij 
aan hun persoonlijke, educatieve, sociale 
en professionele ontwikkeling en aan hun 
ontwikkeling als burger. Het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunt ook 
netwerkactiviteiten voor de deelnemende 
personen en organisaties, naast 
maatregelen om de kwaliteit van de 
ondersteunde activiteiten te waarborgen en 
de validatie van de leerresultaten te 
verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage 
leveren aan Europese samenwerking 
gericht op jongeren en de positieve 
effecten ervan onder de aandacht brengen.

(9) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om 
deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten 
in solidariteitsgerelateerde gebieden en om 
op eigen initiatief solidariteitsprojecten te 
bedenken en te ontwikkelen. Die 
mogelijkheden dragen bij aan hun 
persoonlijke, educatieve, sociale en 
professionele ontwikkeling en aan hun 
ontwikkeling als burger. Het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunt ook 
netwerkactiviteiten voor de deelnemende 
personen en organisaties, naast 
maatregelen om de kwaliteit van de 
ondersteunde activiteiten te waarborgen en 
de validatie van de leerresultaten te 
verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage 
leveren aan Europese samenwerking 
gericht op jongeren en de positieve 
effecten ervan onder de aandacht brengen. 
Vanwege het toepassingsgebied en het 
doel van het programma moeten alleen 
non-profitorganisaties aan het Europees 
Solidariteitskorps kunnen deelnemen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Amendement 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen en 
tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van een jongere en aan zijn 
ontwikkeling als burger, waarbij de 
activiteiten de vorm kunnen aannemen van 
vrijwilligerswerk, stages en banen, 
projecten of netwerkactiviteiten die zijn 
ontwikkeld met betrekking tot 
verschillende gebieden zoals onderwijs en 
opleiding, werkgelegenheid, 
gendergelijkheid, ondernemerschap (in het 
bijzonder sociaal ondernemerschap), 
burgerschap en democratische participatie, 
milieu en natuurbescherming, klimaatactie, 
rampenpreventie -paraatheid en 
hersteloperaties, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, het verstrekken 
van levensmiddelen en non-foodartikelen, 
gezondheid en welzijn, creativiteit en 
cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, 
sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang 
en integratie van onderdanen van derde 
landen, territoriale samenwerking en 
cohesie, en grensoverschrijdende 
samenwerking. Dergelijke 
solidariteitsactiviteiten omvatten een solide 
leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd 
via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en 
na de solidariteitsactiviteit aan de 
deelnemers kunnen worden aangeboden.

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen en 
tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van een jongere en aan zijn 
ontwikkeling als burger, waarbij de 
activiteiten de vorm kunnen aannemen van 
vrijwilligerswerk, projecten of 
netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met 
betrekking tot verschillende gebieden zoals 
onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, 
gendergelijkheid, ondernemerschap (in het 
bijzonder sociaal ondernemerschap), 
burgerschap en democratische participatie, 
milieu en natuurbescherming, klimaatactie, 
rampenpreventie -paraatheid en 
hersteloperaties, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, het verstrekken 
van levensmiddelen en non-foodartikelen, 
gezondheid en welzijn, creativiteit en 
cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, 
sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang 
en integratie van onderdanen van derde 
landen, territoriale samenwerking en 
cohesie, en grensoverschrijdende 
samenwerking. Dergelijke 
solidariteitsactiviteiten omvatten een solide 
leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd 
via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en 
na de solidariteitsactiviteit aan de 
deelnemers kunnen worden aangeboden.
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Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Amendement 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Stages en banen op 
solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen 
jongeren extra kansen bieden om op de 
arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de 
inzetbaarheid en de productiviteit van 
jongeren helpen bevorderen en hun 
overgang van school naar werk 
vergemakkelijken, wat essentieel is om 
hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. De stageactiviteiten die in het 
kader van het Europees Solidariteitskorps 
worden aangeboden, moeten voldoen aan 
de kwaliteitsbeginselen van de 
Aanbeveling van de Raad inzake een 
kwaliteitskader voor stages21. De 
aangeboden stages en banen fungeren 
voor jongeren als een springplank om de 
arbeidsmarkt te betreden, en worden 
daarom gecombineerd met adequate 
ondersteuning na afloop van de activiteit. 
De stages en banen worden gefaciliteerd 
door relevante arbeidsmarktactoren, met 
name openbare en particuliere diensten 
voor arbeidsvoorziening, sociale partners 
en kamers van koophandel, en worden 
door de deelnemende organisatie vergoed. 
Als deelnemende organisaties moeten zij 
financiering aanvragen via het bevoegde 
uitvoeringsorgaan van het Europees 
Solidariteitskorps voor de bemiddeling 

Schrappen
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tussen de deelnemende jongeren en de 
werkgevers die stages en banen in 
solidariteitsgerelateerde sectoren 
aanbieden.
_________________
21 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 
2018 voor een Europees kader voor 
hoogwaardige en doeltreffende 
leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, 
blz. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Amendement 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Elke entiteit die wil deelnemen aan 
het Europees Solidariteitskorps moet een 
kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de 
voorwaarden daarvoor is voldaan. Het 
proces waarmee het kwaliteitskeurmerk 
wordt toegekend, moet ononderbroken 
door de uitvoerende organen van het 
Europees Solidariteitskorps worden 
uitgevoerd. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden 
opnieuw worden beoordeeld en kan 
worden ingetrokken als bij een controle 
wordt vastgesteld dat niet langer aan de 
toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

(18) Elke non-profitentiteit die wil 
deelnemen aan het Europees 
Solidariteitskorps moet een 
kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de 
voorwaarden daarvoor is voldaan. Het 
proces waarmee het kwaliteitskeurmerk 
wordt toegekend, moet ononderbroken 
door de uitvoerende organen van het 
Europees Solidariteitskorps worden 
uitgevoerd. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden 
opnieuw worden beoordeeld en kan 
worden ingetrokken als bij een controle 
wordt vastgesteld dat niet langer aan de 
toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Amendement 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Voordat een entiteit een 
financieringsaanvraag kan doen voor het 
aanbieden van activiteiten in het kader van 
het Europees Solidariteitskorps, moet zij 
eerst het kwaliteitskeurmerk hebben 
ontvangen. Die voorwaarde geldt niet voor 
natuurlijke personen die namens een 
informele groep deelnemers aan het 
Europees Solidariteitskorps financiële 
steun aanvragen voor hun 
solidariteitsprojecten.

(19) Een entiteit die een 
financieringsaanvraag wil doen voor het 
aanbieden van activiteiten in het kader van 
het Europees Solidariteitskorps, moet een 
non-profitorganisatie zijn en eerst het 
kwaliteitskeurmerk hebben ontvangen. Die 
voorwaarde geldt niet voor natuurlijke 
personen die namens een informele groep 
deelnemers aan het Europees 
Solidariteitskorps financiële steun 
aanvragen voor hun solidariteitsprojecten.

Or. en


