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Ændringsforslag 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
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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 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den Europæiske Union bygger på 
solidaritet mellem borgerne såvel som 
mellem medlemsstaterne. Denne fælles 
værdi er retningsgivende for Unionens 
tiltag og skaber det sammenhold, der er 
nødvendigt for at kunne klare de aktuelle 
og kommende samfundsmæssige 
udfordringer, som unge europæere er 
villige til at bidrage til at løse ved at udvise 
deres solidaritet i praksis.

1. Solidaritet udgør grundlaget for 
udviklede og demokratiske samfund, ikke 
blot mellem borgerne i en specifik 
kontekst, men også mellem folk og stater. 
Denne fælles værdi bør fremmes, navnlig i 
lyset af aktuelle og kommende 
samfundsmæssige udfordringer, som unge 
fortsat vil kunne bidrage til at løse ved at 
udvise deres solidaritet i praksis.

Or. pt
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Ændringsforslag 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
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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 derved viden og kompetencer til gavn 
for deres personlige, uddannelsesmæssige, 
sociale, medborgerlige og faglige 
udvikling. Disse aktiviteter vil også støtte 
multikulturel udveksling blandt unge 
frivillige.

Or. pt
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Ændringsforslag 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
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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 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. De unges initiativlyst udgør et 
vigtigt aktiv for samfundet og 
arbejdsmarkedet. Det Europæiske 
Solidaritetskorps bidrager til at fremme 
dette ved at give unge mulighed for at 
udarbejde og gennemføre deres egne 
projekter med sigte på at håndtere bestemte 
udfordringer, som kan gavne deres 
lokalsamfund. Sådanne projekter er en 
mulighed for at afprøve idéer og støtte de 
unge til selv at være drivkraft bag 
solidaritetsaktioner. De tjener også som 
springbræt for videre engagement i 
solidaritetsaktiviteter og er det første skridt 
i retning af at tilskynde deltagerne i Det 
Europæiske Solidaritetskorps til at udøve 
selvstændig erhvervsvirksomhed eller 
grundlægge foreninger, NGO'er eller andre 
organer, der er aktive inden for de 
solidaritetsrelaterede, almennyttige eller 
ungdomsrelaterede sektorer.

13. De unges initiativlyst udgør et 
vigtigt aktiv for samfundet og 
arbejdsmarkedet. Det Europæiske 
Solidaritetskorps bidrager til at fremme 
dette ved at give unge mulighed for at 
udarbejde og gennemføre deres egne 
projekter med sigte på at håndtere bestemte 
udfordringer, som kan gavne deres 
lokalsamfund. Sådanne projekter er en 
mulighed for at afprøve idéer og støtte de 
unge til selv at være drivkraft bag 
solidaritetstiltag. De tjener også som 
springbræt for videre engagement i 
solidaritetsaktiviteter og er det første skridt 
i retning af at tilskynde deltagerne i Det 
Europæiske Solidaritetskorps til at 
engagere sig stadig mere i aktiviteter hos 
foreninger, NGO'er eller andre organer, der 
er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, 
almennyttige eller ungdomsrelaterede 
sektorer.
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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 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40. For at opnå større 
gennemslagskraft i kommunikationen til 
offentligheden og stærkere synergier 
mellem kommunikationsaktiviteter, der 
gennemføres på Kommissionens initiativ, 
bør de ressourcer, der tildeles 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, også medvirke til 
kommunikation udadtil om Unionens 
politiske prioriteringer, såfremt disse 
vedrører denne forordnings overordnede 
mål.

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 191
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Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Artikel 3, stk. 1, nr. 7)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "praktikophold":": en 
solidaritetsaktivitet, der foregår i en 
periode på mellem to og seks måneder, og 
som kan forlænges én gang til en periode 
på maksimalt 12 måneder, der tilbydes og 
aflønnes af den deltagende organisation, 
der er vært for Det Europæiske 
Solidaritetskorps' deltager 

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 192
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Betænkning A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Forslag til forordning
Artikel 16, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Offentlige eller private enheder og 
internationale organisationer har mulighed 
for at deltage i Det Europæiske 
Solidaritetskorps, forudsat at de har 
modtaget Det Europæiske 
Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

1. Offentlige eller private 
almennyttige enheder eller internationale 
organisationer deltager i det europæiske 
solidaritetskorps, forudsat at de har 
modtaget det europæiske solidaritetskorps' 
kvalitetsmærke.

Or. pt


