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6.3.2019 A8-0079/193

Ændringsforslag 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
for GUE/NGL-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 og 
medborgerlige udvikling, og skal tage form 
af frivilligt arbejde og praktikophold forud 
for solidaritetsaktiviteten, projekter eller 
netværksaktiviteter inden for forskellige 
områder som f.eks. formel og ikkeformel 
uddannelse og uformel læring, 
tværkulturel dialog, social inklusion og 
faglig uddannelse, ligestilling mellem 
kønnene, socialt iværksætteri, 
medborgerskab og demokratisk deltagelse, 
miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, 
katastrofeforebyggelse, beredskab og 
genopretning, socialt 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, navnlig migranter 
og asylansøgere, 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.
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6.3.2019 A8-0079/194

Ændringsforslag 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
for GUE/NGL-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 

(12) Praktikophold i 
solidaritetsrelaterede sektorer i en 
ikkekommerciel sammenhæng kan give de 
unge yderligere muligheder for at reagere 
på de vigtigste samfundsmæssige 
udfordringer. De praktikophold, der 
tilbydes under Det Europæiske 
Solidaritetskorps, følger de principper, der 
er skitseret i Rådets henstilling om en 
kvalitetsramme for praktikophold, og de 
principper, der er fastlagt i De Forenede 
Nationers konvention om rettigheder for 
personer med handicap (UNCRPD), 
navnlig dens artikel 27. Disse 
praktikophold, der går forud for 
solidaritetsaktiviteter, tjener som 
springbræt for unge til at yde et 
meningsfuldt bidrag til samfundet og 
udvise solidaritet, kompetencer og viden, 
således at de høster værdifuld 
menneskelig erfaring, som også er nøglen 
til fremvækst af et aktivt og engageret 
solidarisk unionsborgerskab. De 
deltagende nonprofitorganisationer bør 
søge finansiering via det kompetente 
gennemførelsesorgan under Det 
Europæiske Solidaritetskorps.
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på at agere mellemled mellem de unge 
deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder 
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).
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6.3.2019 A8-0079/195

Ændringsforslag 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
for GUE/NGL-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 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der bør udvises særlig omhu for at 
sikre kvaliteten af aktiviteter og andre 
muligheder, der tilbydes under Det 
Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved 
at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig 
hjælp, forsikring, administrativ støtte og 
støtte efter opholdet samt validering af den 
viden og de færdigheder og kompetencer, 
de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i 
Det Europæiske Solidaritetskorps. De 
frivilliges sikkerhed forbliver af afgørende 
betydning, og de bør ikke udsendes til 
aktioner, der gennemføres i områder med 
internationale og ikkeinternationale 
væbnede konflikter.

(15) Der bør udvises særlig omhu for at 
sikre kvaliteten af, samt målet med den 
inklusion, der skal opnås gennem 
aktiviteterne, og de muligheder, der 
tilbydes under Det Europæiske 
Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne 
og de frivillige tilbydes passende 
uddannelse både online og offline, 
sproglig hjælp, rimelig indkvartering 
under opholdet, forsikring, social støtte, 
forenklede administrative procedurer og 
støtte før og efter opholdet samt validering 
af den viden og de færdigheder og 
kompetencer, de har erhvervet i kraft af 
deres deltagelse i Det Europæiske 
Solidaritetskorps. Disse 
støtteforanstaltninger bør udvikles og 
tilbydes i samarbejde med 
ungdomsorganisationer og andre 
nonprofit- og 
civilsamfundsorganisationer med henblik 
på at drage fordel af deres ekspertise på 
området. Deltagernes såvel som de 
påtænkte modtageres sikkerhed er fortsat 
af afgørende betydning. Alle aktiviteter bør 
være i overensstemmelse med "princippet 
om ikke at skade". Deltagerne bør ikke 
udsendes til aktioner, der gennemføres i 
områder med internationale og 
ikkeinternationale væbnede konflikter, 
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eller til faciliteter, der er i modstrid med 
internationale 
menneskerettighedsstandarder. 
Aktiviteter, der indbefatter direkte kontakt 
med børn, bør være styret af princippet 
om varetagelse af barnets tarv og bør, hvis 
det er relevant, indebære, at der udføres 
baggrundskontrol med deltagere, eller at 
der vedtages andre foranstaltninger med 
henblik på beskyttelse af børn.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Ændringsforslag 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
for GUE/NGL-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 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) De deltagende organisationer kan 
udføre flere funktioner inden for rammerne 
af Det Europæiske Solidaritetskorps. I en 
værtsfunktion udfører de aktiviteter i 
forbindelse med modtagelse af deltagere, 
bl.a. tilrettelæggelse af aktiviteter, og giver 
vejledning og støtte til deltagerne i 
solidaritetsaktiviteten, i det omfang det er 
relevant. I en støttefunktion udfører de 
aktiviteter i forbindelse med udsendelse og 
forberedelse af deltagerne inden afrejsen 
samt under og efter solidaritetsaktiviteten, 
bl.a. gennem uddannelse og ved at lede 
dem i retning af lokale organisationer efter 
aktiviteten.

(20) De deltagende 
nonprofitorganisationer kan udføre flere 
funktioner inden for rammerne af Det 
Europæiske Solidaritetskorps. I en 
værtsfunktion udfører de aktiviteter i 
forbindelse med modtagelse af deltagere, 
bl.a. tilrettelæggelse af aktiviteter, et 
uddannelses- og læringsprogram og giver 
vejledning og støtte til deltagerne i 
solidaritetsaktiviteten, i det omfang det er 
relevant. I en støttefunktion udfører de 
aktiviteter i forbindelse med udsendelse og 
forberedelse af deltagerne inden afrejsen, 
herunder et solid uddannelses- og 
læringsprogram under og efter 
solidaritetsaktiviteten, bl.a. ved at lede dem 
i retning af lokale organisationer efter 
aktiviteten for at øge mulighederne for 
yderligere solidaritetserfaringer. I en 
koordineringsfunktion bør de deltagende 
nonprofitorganisationer skabe 
forbindelser mellem de enkelte 
organisationer og lette udvekslingen af 
deltagere i volontørtjeneste.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Ændringsforslag 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
for GUE/NGL-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
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "solidaritetsaktivitet": midlertidig 
aktivitet af høj kvalitet, der bidrager til at 
nå Det Europæiske Solidaritetskorps' mål, 
og som kan foregå som frivilligt arbejde, 
praktikophold, job, solidaritetsprojekter og 
netværksaktiviteter inden for forskellige 
områder, herunder dem, der er omhandlet i 
stk. 13, som sikrer EU-merværdi, og som 
overholder sundheds- og 
sikkerhedslovgivningen "tilmeldt 
kandidat":

1) "solidaritetsaktivitet": midlertidig 
aktivitet af høj kvalitet, som er 
lettilgængelig, inklusiv og af almen 
interesse inden for rammerne af en 
deltagende nonprofitorganisation, og som 
har til formål dels at imødekomme 
samfundsmæssige behov til gavn for et 
samfund, og dels at fremme 
enkeltpersoners personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling eller 
projekter eller netværksaktiviteter inden 
for forskellige områder, og som bidrager 
til at nå Det Europæiske Solidaritetskorps' 
mål og foregår som frivilligt arbejde, 
praktikophold, solidaritetsprojekter og 
netværksaktiviteter inden for forskellige 
områder, herunder dem, der er omhandlet i 
stk. 13, og aktiviteter i overensstemmelse 
med de internationale 
menneskerettighedsstandarder og 
Unionens politik, såsom forpligtelsen til at 
bringe institutionaliseringen af børn og 
personer med handicap til ophør samt 
modtagelse og integration af 
tredjelandsstatsborgere, navnlig 
migranter og asylansøgere; 
solidaritetsaktiviteten kendetegnes ved en 
fastlagt tidsramme og klarhed med hensyn 
til mål, indhold, opgaver, opbygning og 
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rammer, og der ydes passende økonomisk 
støtte samt juridisk og social beskyttelse 
for at sikre EU-merværdi og overholdelse 
af sundheds- og sikkerhedslovgivningen og 
sociale standarder

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Ændringsforslag 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
for GUE/NGL-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
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "deltagende organisation": enhver 
offentlig eller privat enhed - enten lokal, 
regional, national eller international - som 
er blevet tildelt Det Europæiske 
Solidaritetskorps' kvalitetsmærke

5) "deltagende organisation": enhver 
offentlig eller privat nonprofitenhed - 
enten lokal, regional, national eller 
international - der udfører en aktivitet af 
almen interesse, og som er blevet tildelt 
Det Europæiske Solidaritetskorps' 
kvalitetsmærke

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Ændringsforslag 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
for GUE/NGL-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
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "frivillig": en person, der har 
tilmeldt sig via Det Europæiske 
Solidaritetskorps' portal og af egen fri 
vilje udfører aktiviteter til gavn for 
samfundet; disse aktiviteter udføres med 
almennyttigt formål til fordel for den 
frivilliges personlige udvikling, idet 
vedkommende bruger hans eller hendes 
tid og energi til gavn for almenvellet uden 
at modtage nogen økonomisk belønning; 
den frivillige deltager i en 
solidaritetsaktivitet, som tilbydes af en 
deltagende nonprofitorganisation, der er 
certificeret ved hjælp af kvalitetsmærket, 
inden for rammerne af Det Europæiske 
Solidaritetskorps; den frivillige får 
refunderet de udgifter, som direkte 
hidrører fra hans eller hendes aktiviteter

Or. en


