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6.3.2019 A8-0079/193

Amendement 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-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 

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen en 
tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, 
educatieve en sociale ontwikkeling van een 
jongere en aan zijn ontwikkeling als 
burger, waarbij de activiteiten de vorm 
aannemen van vrijwilligerswerk en stages 
voorafgaand aan de solidariteitsactiviteit, 
projecten of netwerkactiviteiten die zijn 
ontwikkeld met betrekking tot 
verschillende gebieden zoals (niet-)formeel 
onderwijs en informeel leren, 
interculturele dialoog, sociale inclusie en 
opleiding, gendergelijkheid, sociaal 
ondernemerschap, burgerschap en 
democratische participatie, milieu en 
natuurbescherming, klimaatactie, 
rampenpreventie, -paraatheid en herstel, 
sociale 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, en met name van migranten en 
asielzoekers, territoriale samenwerking en 
cohesie, en grensoverschrijdende 
samenwerking. Dergelijke 
solidariteitsactiviteiten omvatten een solide 
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na de solidariteitsactiviteit aan de 
deelnemers kunnen worden aangeboden.

onderwijs-, leer- en opleidingsbasis, die 
wordt gelegd via zinvolle activiteiten die 
vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit 
aan de deelnemers kunnen worden 
aangeboden.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

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

(12) Stages op solidariteitsgerelateerde 
gebieden in een non-profitverband kunnen 
jongeren extra kansen bieden om op 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
in te spelen. 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 stages, alsook aan de 
in het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap vastgelegde 
beginselen, en met name aan artikel 27 
van het verdrag. De stages die aan de 
solidariteitsactiviteiten voorafgaan, 
fungeren voor jongeren als een springplank 
om een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
maatschappij, waarbij zij solidariteit, 
competenties en kennis aan de dag 
kunnen leggen om zo een uiterst 
waardevolle persoonlijke ervaring op te 
doen, hetgeen tevens ruimte creëert voor 
actief, betrokken en solidair burgerschap 
van de Unie. De deelnemende organisaties 
zonder winstoogmerk moeten financiering 
aanvragen via het bevoegde 
uitvoeringsorgaan van het Europees 
Solidariteitskorps.



AM\1178952NL.docx PE635.388v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

uitvoeringsorgaan van het Europees 
Solidariteitskorps voor de bemiddeling 
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 A8-0079/195

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er moet vooral aandacht worden 
besteed aan de kwaliteit van de activiteiten 
en de andere mogelijkheden die in het 
kader van het Europees Solidariteitskorps 
worden aangeboden. Dat kan met name 
door te voorzien in opleiding, 
taalondersteuning, verzekering, 
administratieve ondersteuning en 
ondersteuning na afloop van de activiteit 
en in de validatie van de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
deelnemers hebben opgedaan door hun 
ervaring bij het Europees 
Solidariteitskorps. De beveiliging en 
veiligheid van de vrijwilligers blijven van 
het grootste belang en vrijwilligers mogen 
niet worden ingezet bij operaties die 
plaatsvinden in gebieden waar zich 
internationale en niet-internationale 
gewapende conflicten afspelen.

(15) Er moet vooral aandacht worden 
besteed aan de kwaliteit van en de 
doelstelling van inclusiviteit die moet 
worden bereikt door middel van de 
activiteiten en de mogelijkheden die in het 
kader van het Europees Solidariteitskorps 
worden aangeboden. Dat kan met name 
door te voorzien in passende online of 
offline opleiding, taalondersteuning, 
passende accommodatie, verzekering, 
sociale ondersteuning, eenvoudige 
administratieve procedures en 
ondersteuning voorafgaand aan en na 
afloop van de activiteit en in de validatie 
van de kennis, vaardigheden en 
competenties die de deelnemers en 
vrijwilligers hebben opgedaan door hun 
ervaring bij het Europees 
Solidariteitskorps. 
Ondersteuningsmaatregelen moeten 
worden opgezet in samenwerking met 
jeugdorganisaties en andere non-profit- 
en maatschappelijke organisaties, zodat 
gebruik kan worden gemaakt van hun 
deskundigheid in het veld. De beveiliging 
en veiligheid van de deelnemers en van de 
beoogde begunstigden blijven van het 
grootste belang. Alle activiteiten moeten in 
overeenstemming zijn met het "berokken 
geen schade"-beginsel. Deelnemers 



AM\1178952NL.docx PE635.388v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

mogen niet worden ingezet bij operaties 
die plaatsvinden in gebieden waar zich 
internationale en niet-internationale 
gewapende conflicten afspelen, of bij 
faciliteiten die niet in overeenstemming 
zijn met de internationale 
mensenrechtennormen. Activiteiten 
waarmee direct contact met kinderen is 
gemoeid, moeten worden geleid door het 
beginsel dat rekening moet worden 
gehouden met de belangen van het kind 
en in voorkomend geval onderzoek van de 
antecedenten van deelnemers inhouden of 
het nemen van andere maatregelen met 
het oog op het waarborgen van de 
bescherming van de kinderen.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deelnemende organisaties kunnen 
in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps meerdere functies 
vervullen. In een functie als gastheer zijn 
zij actief bij het ontvangen van de 
deelnemers; hieronder vallen zaken als de 
organisatie van activiteiten en het 
verstrekken van voorlichting en 
ondersteuning van de deelnemers tijdens de 
activiteit, voor zover van toepassing. In een 
ondersteunende functie zijn zij actief bij 
het uitzenden en voorbereiden van de 
deelnemers vóór hun vertrek en tijdens en 
na de solidariteitsactiviteit; onder deze 
functie vallen zaken als opleiding en het 
begeleiden van deelnemers naar lokale 
organisaties na afloop van de activiteit.

(20) Deelnemende organisaties zonder 
winstoogmerk kunnen in het kader van het 
Europees Solidariteitskorps meerdere 
functies vervullen. In een functie als 
gastheer zijn zij actief bij het ontvangen 
van de deelnemers; hieronder vallen zaken 
als de organisatie van activiteiten en een 
onderwijs- en leerprogramma en het 
verstrekken van voorlichting en 
ondersteuning van de deelnemers tijdens de 
activiteit, voor zover van toepassing. In een 
ondersteunende functie zijn zij actief bij 
het uitzenden en voorbereiden van de 
deelnemers vóór hun vertrek, waaronder 
aan de hand van een onderwijs- en 
leerprogramma, en tijdens en na de 
solidariteitsactiviteit; onder deze functie 
vallen zaken als opleiding en het 
begeleiden van deelnemers naar lokale 
organisaties na afloop van de activiteit, 
teneinde de kansen te vergroten en 
ervaringen op het gebied van solidariteit 
te bevorderen. In een coördinerende 
functie brengen de organisaties zonder 
winstoogmerk een netwerk van 
organisaties tot stand en 
vergemakkelijken zij de uitwisseling van 
deelnemers aan vrijwilligerswerk.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Amendement 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-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
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "solidariteitsactiviteit": een 
tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees 
Solidariteitskorps en die de vorm kan 
hebben van vrijwilligerswerk, stages, 
banen, solidariteitsprojecten en 
netwerkactiviteiten op verschillende 
gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, 
waarbij de Europese meerwaarde en de 
naleving van de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften worden 
gewaarborgd;

(1) "solidariteitsactiviteit": een 
eenvoudig toegankelijke en inclusieve 
tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit en 
van algemeen belang binnen het kader 
van een deelnemende organisatie zonder 
winstoogmerk die gericht is op het 
tegemoetkomen aan maatschappelijke 
behoeften, ten behoeve van een 
gemeenschap, en tegelijkertijd bijdraagt 
aan de persoonlijke, educatieve, sociale en 
professionele ontwikkeling van een 
jongere en aan zijn ontwikkeling als 
burger, alsook aan zijn projecten en 
netwerkactiviteiten, en die daarnaast 
ontwikkeld is met betrekking tot 
verschillende gebieden; de 
solidariteitsactiviteit draagt bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het Europees Solidariteitskorps; de 
solidariteitsactiviteit neemt de vorm aan 
van vrijwilligerswerk, stages, 
solidariteitsprojecten en 
netwerkactiviteiten op verschillende 
gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, 
alsook van activiteiten die in 
overeenstemming zijn met de 
internationale mensenrechtennormen en 
het beleid van de Unie, zoals de 
toezegging om kinderen en personen met 
een handicap niet meer in instellingen te 
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plaatsen en activiteiten met betrekking tot 
de opvang en integratie van onderdanen 
van derde landen, en met name van 
migranten en asielzoekers; de 
solidariteitsactiviteit wordt gekenmerkt 
door een vastomlijnde termijn, duidelijke 
doelstellingen en taken, en een duidelijke 
invulling en structuur; ter waarborging 
van de Europese meerwaarde en de 
naleving van de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften en de sociale 
normen wordt voorzien in passende 
financiële steun en wettelijke en sociale 
bescherming;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Amendement 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-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
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "deelnemende organisatie": een 
publieke of private entiteit, ongeacht of 
deze zich op lokaal, regionaal, nationaal of 
internationaal niveau bevindt, die het 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps heeft gekregen;

(5) "deelnemende organisatie": een 
publieke of private entiteit zonder 
winstoogmerk, ongeacht of deze zich op 
lokaal, regionaal, nationaal of 
internationaal niveau bevindt, die een 
activiteit van algemeen belang verricht en 
het kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps heeft gekregen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Amendement 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-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
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) "vrijwilliger": iemand die zich 
heeft geregistreerd op de portaalsite van 
het Europees Solidariteitskorps en uit 
vrije wil activiteiten verricht ten behoeve 
van de maatschappij; deze activiteiten 
worden zonder winstoogmerk uitgevoerd 
ten behoeve van de persoonlijke 
ontwikkeling van de vrijwilliger die, 
zonder daarvoor financieel te worden 
beloond, zijn of haar tijd en energie inzet 
voor het algemeen belang; de vrijwilliger 
neemt deel aan een solidariteitsactiviteit 
in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps die door een 
deelnemende, aan de hand van het 
kwaliteitskeurmerk gecertificeerde 
organisatie zonder winstoogmerk wordt 
aangeboden; de kosten die rechtstreeks 
verband houden met de activiteit van de 
vrijwilliger worden vergoed;

Or. en


