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6.3.2019 A8-0079/160

Ändringsförslag 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I talet om tillståndet i unionen den 
14 september 2016 underströks behovet av 
att investera i unga och det tillkännagavs 
att kommissionen skulle inrätta en 
europeisk solidaritetskår (nedan kallad 
programmet) som ett sätt att ge unga i hela 
EU möjlighet att på ett meningsfullt sätt 
bidra till samhället, visa solidaritet och 
utveckla sin kompetens och på så sätt inte 
bara få arbetslivserfarenhet utan också 
ovärderlig livserfarenhet.

(2) I talet om tillståndet i unionen den 
14 september 2016 underströks behovet av 
att investera i unga och det tillkännagavs 
att kommissionen skulle inrätta en 
europeisk solidaritetskår (nedan kallad 
programmet) som ett sätt att ge unga i hela 
EU möjlighet att på ett meningsfullt sätt 
bidra till samhället, visa solidaritet och 
utveckla sin kompetens och på så sätt få 
ovärderlig livserfarenhet.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Ändringsförslag 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I sitt meddelande En europeisk 
solidaritetskår av den 7 december 201618 
underströk kommissionen behovet av att 
stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga 
människor fler och bättre möjligheter till 
solidaritetsverksamhet inom flera olika 
områden och stödja nationella och lokala 
aktörer i deras ansträngningar att hantera 
olika utmaningar och kriser. Med 
meddelandet inleddes Europeiska 
solidaritetskårens första fas där olika 
unionsprogram har använts för att erbjuda 
unga i hela unionen volontärarbete, praktik 
eller jobb.

(3) I sitt meddelande En europeisk 
solidaritetskår av den 7 december 201618 
underströk kommissionen behovet av att 
stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga 
människor fler och bättre möjligheter till 
solidaritetsverksamhet inom flera olika 
områden och stödja nationella och lokala 
aktörer i deras ansträngningar att hantera 
olika utmaningar och kriser. Med 
meddelandet inleddes Europeiska 
solidaritetskårens första fas där olika 
unionsprogram har använts för att erbjuda 
unga i hela unionen volontärarbete, praktik 
eller jobb. Med tanke på å ena sidan 
svårigheterna att införa ett tillräckligt och 
insynsvänligt skydd för att förhindra att 
unga arbetstagare utnyttjas och att de 
arbetstillfällen som erbjuds är osäkra och, 
å andra sidan, de tvetydigheter och risker 
som följer av att det inom samma program 
dels finns altruistisk och icke-
vinstdrivande verksamhet såsom 
frivilligarbete, dels verksamhet som utförs 
mot betalning, bör praktik och jobb inte 
omfattas av Europeiska solidaritetskåren.

_________________ _________________
18 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén: En europeisk 
solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

18 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén: En europeisk 
solidaritetskår (COM(2016) 942 final).
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6.3.2019 A8-0079/162

Ändringsförslag 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att 
engagera sig i solidaritetsverksamhet som 
låter dem uttrycka sitt 
samhällsengagemang och samtidigt 
förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter 
och kunskaper som gagnar deras 
personliga, utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, och därmed förbättra sin 
anställbarhet. Sådan verksamhet bör också 
stödja mobilitet för unga volontärer, 
praktikanter och arbetstagare.

(5) Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att 
engagera sig i solidaritetsverksamhet som 
låter dem uttrycka sitt 
samhällsengagemang och samtidigt 
förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter 
och kunskaper som gagnar deras 
personliga, utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, och därmed förbättra sin 
anställbarhet. Sådan verksamhet bör också 
stödja mobilitet för unga volontärer.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Ändringsförslag 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den 
meningen att den bör fylla icke 
tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 
stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet 
att skaffa sig värdefull kunskap och 
kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för 
unga, och genomföras under säkra och 
sunda förhållanden.

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds unga bör vara av hög kvalitet, i 
den meningen att den bör fylla tydligt 
angivna, icke tillgodosedda 
samhällsbehov, bidra till att stärka 
lokalsamhällen, ge unga möjlighet att 
skaffa sig värdefull kunskap och 
kompetens, vara ekonomiskt hållbar och 
tillgänglig för unga, och genomföras under 
säkra och sunda förhållanden.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Ändringsförslag 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europeiska solidaritetskåren 
fungerar som en gemensam inkörsport till 
solidaritetsverksamhet i och utanför 
unionen. Samstämmighet och 
komplementaritet bör säkerställas med 
unionens andra relevanta politikområden 
och program. Solidaritetskåren bör bygga 
vidare på styrkor och synergieffekter hos 
tidigare och befintliga program, särskilt 
Europeiska volontärtjänsten19 och 
EU-frivilliga för humanitärt arbete20. Den 
kompletterar också medlemsstaternas 
insatser för att stödja unga och underlätta 
deras övergång från skola till arbetsliv 
inom ramen för ungdomsgarantin genom 
att ge dem ytterligare möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden i form av 
praktik och jobb inom 
solidaritetsverksamhet i det egna landet 
eller utomlands. Man säkerställer också 
komplementaritet med befintliga nätverk 
på unionsnivå som är relevanta för kårens 
verksamhet, till exempel det europeiska 
nätverket för offentliga arbetsförmedlingar 
Eures och Eurodesk. Dessutom bör man 
säkerställa att befintliga relevanta program, 
särskilt nationella solidaritets- och 
utbytesprogram för ungdomar, och 
solidaritetskåren kompletterar varandra, 
med utgångspunkt i bästa praxis när så är 
lämpligt.

(7) Europeiska solidaritetskåren 
fungerar som en gemensam inkörsport till 
solidaritetsverksamhet i och utanför 
unionen. Samstämmighet och 
komplementaritet bör säkerställas med 
unionens andra relevanta politikområden 
och program. Solidaritetskåren bör bygga 
vidare på styrkor och synergieffekter hos 
tidigare och befintliga program, särskilt 
Europeiska volontärtjänsten19 och 
EU-frivilliga för humanitärt arbete20. Den 
kompletterar också medlemsstaternas 
insatser för att stödja unga och underlätta 
deras övergång från skola till arbetsliv 
inom ramen för ungdomsgarantin genom 
att ge dem ytterligare möjligheter inom 
solidaritetsverksamhet i det egna landet 
eller utomlands. Man säkerställer också 
komplementaritet med befintliga nätverk 
på unionsnivå som är relevanta för kårens 
verksamhet, till exempel det europeiska 
nätverket för offentliga arbetsförmedlingar 
Eures och Eurodesk. Dessutom bör man 
säkerställa att befintliga relevanta program, 
särskilt nationella solidaritets- och 
utbytesprogram för ungdomar, och 
solidaritetskåren kompletterar varandra, 
med utgångspunkt i bästa praxis när så är 
lämpligt.
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_________________ _________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1288/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott och om upphävande av besluten nr 
1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 
1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 50–73).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1288/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott och om upphävande av besluten nr 
1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 
1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
s. 50–73).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 
2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd 
(initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 
2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd 
(initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Ändringsförslag 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Europeiska solidaritetskåren bör ge 
unga nya möjligheter till volontärarbete, 
praktik eller jobb inom 
solidaritetsverksamhet och möjlighet att 
utforma och utveckla solidaritetsprojekt på 
eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till 
att förbättra deras personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 
och yrkesmässiga utveckling. Europeiska 
solidaritetskåren stöder också 
nätverksarbete för kårens deltagare och 
organisationer samt åtgärder för att 
säkerställa kvaliteten på den understödda 
verksamheten och validera 
läranderesultaten. Den kommer därför 
också att bidra till europeiskt samarbete 
som är relevant för unga och öka insikten 
om dess positiva effekter.

(9) Europeiska solidaritetskåren ger 
unga nya möjligheter till volontärarbete 
inom solidaritetsverksamhet och möjlighet 
att utforma och utveckla solidaritetsprojekt 
på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar 
till att förbättra deras personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 
och yrkesmässiga utveckling. Europeiska 
solidaritetskåren stöder också 
nätverksarbete för kårens deltagare och 
organisationer samt åtgärder för att 
säkerställa kvaliteten på den understödda 
verksamheten och validera 
läranderesultaten. Den kommer därför 
också att bidra till europeiskt samarbete 
som är relevant för unga och öka insikten 
om dess positiva effekter. Med hänsyn till 
programmets omfattning och syfte bör 
deltagande i Europeiska solidaritetskåren 
begränsas till icke-vinstdrivande 
organisationer.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Ändringsförslag 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Verksamheten bör gynna 
lokalsamhällen och samtidigt främja den 
enskildes personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, vilket kan ske i form av 
volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller 
nätverksarbete inom olika områden, t.ex. 
utbildning, sysselsättning, jämställdhet, 
entreprenörskap (särskilt socialt 
företagande), medborgarskap och 
demokratiskt deltagande, miljö- och 
naturskydd, klimatinsatser, 
katastrofförebyggande åtgärder, 
katastrofberedskap och återhämtning, 
jordbruk och landsbygdsutveckling, 
tillhandahållande av livsmedel och andra 
förnödenheter, hälsa och välbefinnande, 
kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, 
socialt stöd och välfärd, mottagande och 
integration av tredjelandsmedborgare, 
territoriellt samarbete och sammanhållning 
samt samarbete över gränserna. Sådan 
solidaritetsverksamhet bör omfatta en 
gedigen aspekt av lärande och utbildning 
genom lämplig verksamhet som kan 
erbjudas deltagarna före, under och efter 
solidaritetsverksamheten.

(10) Verksamheten bör gynna 
lokalsamhällen och samtidigt främja den 
enskildes personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, vilket kan ske i form av 
volontärarbete, projekt eller nätverksarbete 
inom olika områden, t.ex. utbildning, 
sysselsättning, jämställdhet, 
entreprenörskap (särskilt socialt 
företagande), medborgarskap och 
demokratiskt deltagande, miljö- och 
naturskydd, klimatinsatser, 
katastrofförebyggande åtgärder, 
katastrofberedskap och återhämtning, 
jordbruk och landsbygdsutveckling, 
tillhandahållande av livsmedel och andra 
förnödenheter, hälsa och välbefinnande, 
kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, 
socialt stöd och välfärd, mottagande och 
integration av tredjelandsmedborgare, 
territoriellt samarbete och sammanhållning 
samt samarbete över gränserna. Sådan 
solidaritetsverksamhet bör omfatta en 
gedigen aspekt av lärande och utbildning 
genom lämplig verksamhet som kan 
erbjudas deltagarna före, under och efter 
solidaritetsverksamheten.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Ändringsförslag 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Praktik och jobb inom 
solidaritetsverksamhet kan ge unga 
ytterligare möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden och samtidigt bidra till 
att lösa viktiga samhällsproblem. Detta 
kan främja ungas anställbarhet och 
produktivitet samtidigt som deras 
övergång från utbildning till 
sysselsättning underlättas, vilket är 
avgörande för att förbättra deras 
möjligheter på arbetsmarknaden. De 
praktikplatser som erbjuds inom 
Europeiska solidaritetskåren uppfyller 
kvalitetsprinciperna i rådets 
rekommendation om kvalitetskriterier för 
praktikprogram21. De praktikplatser och 
jobb som erbjuds utgör en språngbräda 
för unga så att de kan ta sig in på 
arbetsmarknaden och bör därför åtföljas 
av adekvat stöd efter verksamheten. 
Praktikplatser och jobb underlättas av 
berörda aktörer på arbetsmarknaden, 
särskilt offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter och handelskammare, och 
finansieras av den deltagande 
organisationen. Som deltagande 
organisationer bör de ansöka om 
finansiering via Europeiska 
solidaritetskårens behöriga 
genomförandeorgan för förmedling 
mellan de unga deltagarna och 

utgår
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arbetsgivare som erbjuder praktik och 
jobb på solidaritetsområdet.
_________________
21 Rådets rekommendation av den 15 mars 
2018 om en europeisk ram för 
ändamålsenliga lärlingsutbildningar av 
god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Ändringsförslag 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla enheter som vill delta i 
Europeiska solidaritetskåren bör 
kvalitetsmärkas under förutsättning att de 
uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med 
kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande 
av Europeiska solidaritetskårens 
genomförandeorgan. Den tilldelade 
kvalitetsmärkningen bör regelbundet 
omprövas och kunna upphävas om det vid 
kontroller konstateras att villkoren inte 
längre är uppfyllda.

(18) Alla icke-vinstdrivande enheter 
som vill delta i Europeiska 
solidaritetskåren bör kvalitetsmärkas under 
förutsättning att de uppfyller tillämpliga 
villkor. Arbetet med kvalitetsmärkning bör 
utföras fortlöpande av Europeiska 
solidaritetskårens genomförandeorgan. Den 
tilldelade kvalitetsmärkningen bör 
regelbundet omprövas och kunna upphävas 
om det vid kontroller konstateras att 
villkoren inte längre är uppfyllda.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Ändringsförslag 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) En enhet som vill ansöka om 
finansiering för att erbjuda verksamhet 
inom Europeiska solidaritetskåren bör först 
ha fått en kvalitetsmärkning. Det här kravet 
gäller dock inte fysiska personer som söker 
ekonomiskt stöd för sina solidaritetsprojekt 
för en informell grupp av kårdeltagare.

(19) En enhet som vill ansöka om 
finansiering för att erbjuda verksamhet 
inom Europeiska solidaritetskåren bör vara 
en icke-vinstdrivande organisation och 
bör först ha fått en kvalitetsmärkning. Det 
här kravet gäller dock inte fysiska personer 
som söker ekonomiskt stöd för sina 
solidaritetsprojekt för en informell grupp 
av kårdeltagare.

Or. en


