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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De solidaritetsaktiviteter, som 
tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i 
den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte 
samfundsmæssige behov, bidrage til at 
styrke lokalsamfundene, give de unge 
mulighed for at erhverve værdifuld viden 
og kompetencer, være økonomisk 
tilgængelige for de unge og foregå under 
sikre og sunde vilkår.

(6) De solidaritetsaktiviteter, som 
tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i 
den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte 
samfundsmæssige behov, bidrage til at 
styrke lokalsamfundene og 
kapacitetsopbygningen, give de unge 
mulighed for at erhverve værdifuld viden 
og kompetencer, være økonomisk 
tilgængelige for de unge og foregå under 
sikre og sunde vilkår, mens dialogen med 
lokale og regionale myndigheder og 
interessenter bør fremmes for at sikre et 
behovsorienteret program og fremme 
frivilligt arbejde i partnerlandene og 
tilføre solidaritetsaktiviteterne en stærk 
udviklingsmæssig værdi.

Or. en
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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, kulturelle, 
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, 
den cirkulære økonomi, medborgerskab 
og demokratisk deltagelse, miljø- og 
naturbeskyttelse, klimaindsatsen, 
forebyggelse af og genopretning efter 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, beskyttelse af katastroferamte 
sårbare grupper, modstandsdygtighed, 
fattigdomsreduktion, fødevaresikkerhed, 
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 
uledsagede mindreårige, 
konfliktforebyggelse, fred og forsoning, 
menneskerettighederne, ligestilling 
mellem kønnene, territorialt samarbejde og 
samhørighed samt samarbejde på tværs af 
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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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Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Enhver enhed, der ønsker at deltage 
i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør 
tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de 
relevante betingelser er opfyldt. Den 
proces, der fører frem til tildelingen af 
kvalitetsmærket, bør løbende udføres af 
Det Europæiske Solidaritetskorps' 
gennemførelsesorgan. Det tildelte 
kvalitetsmærke bør revurderes 
regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det 
i forbindelse med den kontrol, der skal 
udføres, konstateres, at de betingelser, der 
lå til grund for tildelingen, ikke længere 
opfyldes.

(18) Enhver enhed, der ønsker at deltage 
i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør 
tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de 
relevante betingelser er opfyldt. Den 
proces, der fører frem til tildelingen af 
kvalitetsmærket, bør løbende udføres af 
Det Europæiske Solidaritetskorps' 
gennemførelsesorgan i overensstemmelse 
med eksisterende certificeringsordninger. 
Processen med at erhverve et mærke bør 
forenkles for organisationer, der allerede 
er certificeret, navnlig under det 
nuværende initiativ EU-bistandsfrivillige 
og for parter i rammepartnerskabsaftaler 
med Kommissionens Generaldirektorat 
for Civilbeskyttelse og Humanitære 
Bistandsforanstaltninger på Europæisk 
Plan. Denne proces bør tage behørigt 
hensyn til lignende processer, der 
gennemføres i henhold til forordning 
(EU) nr. 375/2014, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2018/14751a 
samt Rådets forordning (EF) nr. 
1257/961b. Det tildelte kvalitetsmærke bør 
revurderes regelmæssigt og kan 
tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med 
den kontrol, der skal udføres, konstateres, 
at de betingelser, der lå til grund for 
tildelingen, ikke længere opfyldes. 
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______________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1475 af 2. oktober 
2018 om fastlæggelse af den retlige 
ramme for det europæiske 
solidaritetskorps og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1288/2013, 
forordning (EU) nr. 1293/2013 og 
afgørelse nr. 1313/2013/EU (EUT L 250 
af 4.10.2018, s. 1).
1b Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 
20. juni 1996 om humanitær bistand 
(EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

Or. en
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Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det Europæiske Solidaritetskorps er 
målrettet unge mellem 18-30 år og 
deltagelse i de aktiviteter, der tilbydes 
under Det Europæiske Solidaritetskorps, 
bør kræve forudgående tilmelding via dets 
portal.

(27) Det Europæiske Solidaritetskorps er 
primært målrettet unge mellem 18-30 år, 
men behov og forhold i forbindelse med 
humanitær bistand i tredjelande kan 
berettige deltagelse af eksperter over 
denne alder. Deltagelse i aktiviteter under 
Det Europæiske Solidaritetskorps bør 
kræve forudgående tilmelding via dets 
portal.

Or. en
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets overordnede mål er at 
øge deltagelsen hos unge og organisationer 
i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj 
kvalitet for derigennem at bidrage til at 
styrke samhørigheden, solidariteten og 
demokratiet i og uden for EU og til at 
tackle sociale og humanitære udfordringer 
på lokalt niveau med en særlig indsats for 
at fremme social inklusion.

1. Programmets overordnede mål er at 
øge deltagelsen hos unge og organisationer 
i tilgængelige almennyttige 
solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for 
derigennem at bidrage til at styrke 
samhørighed, solidaritet, fred og demokrati 
i og uden for EU, sikre fremskridt med 
hensyn til opfyldelsen af målene for 
bæredygtig udvikling, tackle sociale og 
humanitære udfordringer på lokalt niveau, 
navnlig for at mindske risikoen for 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer samt nødsituationer i 
skrøbelige lande og postkonfliktlande, 
med en særlig indsats for at fremme social 
inklusion.

Or. en


