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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren glæder sig over forslaget om at oprette et europæisk solidaritetskorps (ESC), som 

Europa-Kommissionen fremsatte den 30. maj 2017. EU bygger på solidaritet: solidaritet 

mellem borgerne, solidaritet på tværs af grænserne mellem medlemsstaterne og solidaritet i 

dets indsats i og uden for Unionen. Solidaritet er en fælles værdi, som der er en stærk 

tilslutning til i EU. Den er en del af det grundlæggende fundament, som gør, at den 

europæiske drøm fortsat inspirerer nye generationer, og som skaber fælles værdier i hele 

Unionen. 

 

Det aktuelle ESC-forslag tilvejebringer et særskilt retsgrundlag for et initiativ, der giver unge 

i hele EU mulighed for at omsætte deres ønsker om en bedre Union til handling og dermed 

skabe fremdrift i det europæiske projekt, samtidig med at de udvikler deres egne færdigheder.  

 

Ordføreren er imidlertid fast overbevist om, at korpset bør have sit eget særskilte budget. For 

så vidt angår perioden 2018-2020 foreslår Kommissionen, at tre fjerdedele af finansieringen 

af det europæiske solidaritetskorps skaffes ved at omfordele midler fra igangværende 

programmer inden for deres eksisterende finansielle tildeling: Der skal tages 197,7 mio. EUR 

fra Erasmus+, 10 mio. EUR fra programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) 

samt 47,3 mio. EUR fra programmer under andre budgetposter (heraf 35 mio. EUR fra Den 

Europæiske Socialfond (ESF), 6 mio. EUR fra EU's civilbeskyttelsesordning, 4,5 mio. EUR 

fra LIFE-programmet og 1,8 mio. EUR fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL)). Kun en fjerdedel af den samlede ESC-ramme skal udgøres af nye 

bevillinger.  

 

Ordføreren tager kraftigt afstand fra denne model, hvorved ESC i betydeligt omfang tildeles 

bevillinger på bekostning af andre vigtige EU-programmer med egne værdifulde missioner, 

mål og hertil passende finansielle rammebeløb, som der er budgetteret med siden starten på 

den nuværende FFR. Hvad der kunne være en acceptabel løsning i den første pilotfase af ESC 

med henblik på hurtigt at få gang aktiviteterne, kan ikke på mellemlangt eller langt sigt være 

en løsning til finansiering af et vigtigt program, som ikke alene fortjener at have sit eget 

lovgivningsmæssige grundlag, men også at få tillagt et ambitiøst budget af "nye" penge.  

 

Nye politiske prioriteter under den nuværende FFR kræver nye ressourcer gennem 

mobilisering af fleksibilitetsbestemmelserne og de særlige instrumenter, der indgår i FFR-

forordningen, når de disponible margener er udtømt. Hvis ESC – som fastslået i den fælles 

erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017 – reelt er et nyt prioriteret 

initiativ, er det kun logisk, at det bør modtage ny finansiering, således at det kan nå sine mål 

uden at skade igangværende EU-finansierede programmer og projekter.  

 

Ordføreren er af den opfattelse, at fleksibilitetsinstrumenterne under den nuværende FFR, der 

er styrket som led i midtvejsrevisionen, eksempelvis fleksibilitetsinstrumentet og den samlede 

margen for forpligtelser, bør anvendes til finansiering af ESC i perioden 2018-2020. Det er 

kun acceptabelt at omfordele midler, når der fra programmets start er kalkuleret med 

overførsel af midler, sådan som det eksempelvis er tilfældet med finansieringen af den 

europæiske volontørtjenestes aktiviteter inden for EU under Erasmus+. Ved at fjerne 

bidragene fra EaSI, ESF, civilbeskyttelse, LIFE og ELFUL til ESC og tilbageføre disse beløb 

til de budgetposter, hvorfra de blev taget, i overensstemmelse med den oprindelige finansielle 

programmering, sender ordføreren et klart signal om finansieringen af dette initiativ.  
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LIFE-programmet, der tager hånd om miljø- og klimamæssige udfordringer, har ydet 

betydelige bidrag til et forbedret miljø i EU. For at LIFE fortsat kan bekæmpe 

klimaændringerne og bringes i overensstemmelse med Parisaftalen, der blev indgået under 

COP21, bør dets midler ikke omfordeles til andre formål.  

 

Som del af EU's struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) bidrager ELFUL og ESF til at 

styrke Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Formålet med ESI-fondene 

er at mindske forskellene i udviklingsniveau mellem de forskellige regioner. ESC bør ikke 

finansieres ved at flytte midler væk fra samhørighedspolitikken. 

 

Gennem EU-civilbeskyttelsesmekanismen koordinerer Unionen og medlemsstaterne deres 

systemer til forebyggelse af samt forberedelse og reaktion på naturkatastrofer og 

menneskeskabte katastrofer. I betragtning af den betydelige stigning i antallet, alvorligheden 

og kompleksiteten af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i de senere år, herunder 

som følge af klimaændringer, bliver det stadigt vigtigere at have en fælles og integreret 

tilgang til katastrofehåndtering. Ordføreren finder det i denne forbindelse uacceptabelt at 

omfordele civilbeskyttelsesmidler til ESC. 

 

Ordføreren foreslår desuden at styrke bestemmelserne vedrørende overvågning og evaluering 

af ESC. 

 

Sluttelig opfordrer ordføreren kraftigt til, at Kommissionen som lovet udarbejder et klart og 

ambitiøst forslag til gennemførelse og finansiering af ESC fra 2021.  

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Denne forordning fastlægger en 

finansieringsramme for perioden 2018-

2020, som skal udgøre det primære 

referencebeløb for Europa-Parlamentet og 

Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. 

punkt 17 i den interinstitutionelle aftale 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning23. Det 

primære referencegrundlag omfatter 

omfordeling fra programmet Erasmus+ 

(197,7 mio. EUR) og programmet for 

beskæftigelse og social innovation (10 

mio. EUR) samt yderligere midler i 

(18) Denne forordning fastlægger en 

finansieringsramme på 341,5 mio. EUR i 

løbende priser for perioden 2018-2020, 

som skal udgøre det primære 

referencebeløb for Europa-Parlamentet og 

Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. 

punkt 17 i den interinstitutionelle aftale 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning. 

Finansieringsrammen bør omfatte beløbet 

på 197,7 mio. EUR), som oprindeligt var 

øremærket til finansiering af den 

europæiske volontørtjenestes aktiviteter 
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regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 og 

suppleres af bidrag fra flere EU-

programmer under forskellige 

budgetposter, såsom Den Europæiske 

Socialfond, EU's civilbeskyttelsesordning, 

Life-programmet og Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne. 

inden for EU under Erasmus+ for 
regnskabsårene 2018, 2019 og 2020, 

eftersom disse aktiviteter skal overføres til 

programmet for det europæiske 

solidaritetskorps. I betragtning af behovet 

for at undgå negative indvirkninger på 

finansieringen af eksisterende flerårige 

programmer bør det resterende beløb til 

finansiering af det europæiske 

solidaritetskorps udelukkende hentes fra 

uudnyttede margener under den flerårige 

finansielle rammes lofter. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutionel aftale af 2. december 

2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 

373 af 20.12.2013, s. 1). 

23 Interinstitutionel aftale af 2. december 

2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 

373 af 20.12.2013, s. 1). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38a) I sin beslutning af 2. februar 2017 

om gennemførelsen af forordningen om 

Erasmus+1a opfordrede Europa-

Parlamentet Kommissionen og 

medlemsstaterne til at gøre en indsats i 

budgetmæssig henseende for at 

imødekomme det nye initiativ med det 

europæiske solidaritetskorps uden at 

underfinansiere andre løbende og 

prioriterede programmer. 

 ___________________ 

 1a Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0018. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38b) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 

beslutning af 5. juli 2017 om mandatet 

med henblik på trepartsmødet om 2018-

budgetforslaget1a bekymring over, at det 

på trods af Parlamentets advarsler i det 

lovgivningsmæssige forslag af 30. maj 

2017 forudsættes, at tre fjerdedele af 

budgettet til det europæiske 

solidaritetskorps skal finansieres via 

omfordeling af midler fra eksisterende 

programmer og primært fra Erasmus+ 

(197,7 mio. EUR), og gentog, at alle nye 

politiske forpligtelser bør finansieres med 

nye bevillinger og ikke omfordelinger fra 

eksisterende programmer. 

 _____________________ 

 1a Vedtagne tekster, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38c) Separat finansiering og separate 

budgetbevillinger bør garanteres for det 

europæiske solidaritetskorps, og 

finansieringen bør ikke forårsage en 

reduktion af budgettet til andre politikker 

til fordel for unge, uddannelse, 

beskæftigelse eller solidaritet. Der bør 

sikres en optimal og gennemsigtig 

anvendelse af de finansielle ressourcer. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 39 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(39) Finansieringsrammen for det 

europæiske solidaritetskorps under 

udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle 

ramme bygger ligeledes på midler, der 

omfordeles fra programmet Erasmus+. 

Disse midler bør hovedsagelig hidrøre fra 

bevillinger, der tager sigte på at finansiere 

den europæiske volontørtjenestes 

aktiviteter, som falder ind under 

anvendelsesområdet for frivilligt arbejde, 

der støttes i henhold til denne forordning. 

Derudover bør nogle bevillinger af 

studielånsgarantifaciliteten, som ikke 

ventes at blive opbrugt under Erasmus+, 

omfordeles med henblik på at yde 

passende samfinansiering til de nationale 

agenturers driftsudgifter og bringes mere 

i overensstemmelse med 

absorptionskapaciteten for denne 

foranstaltning. 

(39) Finansieringsrammen for det 

europæiske solidaritetskorps under 

udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle 

ramme bygger på midler, der omfordeles 

fra programmet Erasmus+. Disse midler 

bør udelukkende hidrøre fra bevillinger, 

der tager sigte på at finansiere den 

europæiske volontørtjenestes aktiviteter, 

som falder ind under anvendelsesområdet 

for frivilligt arbejde, der støttes i henhold 

til denne forordning. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Finansieringsrammen for det 

europæiske solidaritetskorps under 

udgiftsområde 1a i den flerårige 

finansielle ramme bør desuden suppleres 

med finansielle bidrag fra andre 

programmer og udgiftsområder, hvilket 

kræver ændring af forordning (EU) nr. 

1293/201327, forordning (EU) nr. 

1303/201328, forordning (EU) nr. 

1305/201329, forordning (EU) nr. 

1306/201330 samt Europa-Parlamentets 

og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU31. 

udgår 

__________________  

27Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af et 

program for miljø- og klimaindsatsen 

(Life) og om ophævelse af forordning 

(EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 
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20.12.2013, s. 185). 

28Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 

december 2013 om fælles bestemmelser 

for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

320). 

 

29Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 

december 2013 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

487). 

 

30Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. 

december 2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af den fælles 

landbrugspolitik og om ophævelse af 

Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) 

nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 

814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

549). 

 

31Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. 

december 2013 om en EU-

civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 

20.12.2013, s. 924). 

 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) ”frivilligt arbejde": ulønnet 

volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode 

på op til tolv måneder, som giver unge 

mulighed for at bidrage til det daglige 

arbejde hos organisationer, der er aktive 

inden for solidaritetsrelaterede områder, til 

gavn i sidste ende for de lokalsamfund, 

hvor aktiviteterne gennemføres, herunder 

en solid lærings- og uddannelsesdimension 

med henblik på at sætte unge frivillige i 

stand til at erhverve færdigheder og 

kompetencer, som vil være til nytte for 

deres personlige, uddannelsesmæssige, 

sociale og faglige udvikling, og som også 

vil bidrage til at forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed 

(6) "frivilligt arbejde": ulønnet 

volontørtjeneste på fuld tid i en periode på 

op til tolv måneder, som giver unge 

mulighed for at bidrage til det daglige 

arbejde hos nonprofitorganisationer, der 

er aktive inden for solidaritetsrelaterede 

områder, til gavn i sidste ende for de 

lokalsamfund, hvor aktiviteterne 

gennemføres, herunder en solid lærings- og 

uddannelsesdimension med henblik på at 

sætte unge frivillige i stand til at erhverve 

færdigheder og kompetencer, som vil være 

til nytte for deres personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale og faglige 

udvikling, og som også vil bidrage til at 

forbedre deres beskæftigelsesegnethed 

_________________ _________________ 

32Som hovedregel udføres en aktivitet 

kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage 

pr. uge. 

32Som hovedregel udføres en aktivitet 

kontinuerligt – syv timer pr. dag fem dage 

pr. uge. 

Begrundelse 

Eventuelle frivillige aktiviteter, der ikke udføres for nonprofitorganisationer, skal udtrykkeligt 

udelukkes. Enhver anden tilgang ville være i strid med den nationale lovgivning om 

volontørarbejde i nogle medlemsstater, f.eks. Belgien og Frankrig. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at give unge - med støtte fra 

deltagende organisationer - let tilgængelige 

muligheder for at deltage i 

solidaritetsaktiviteter og samtidig forbedre 

deres færdigheder og kompetencer med 

henblik på personlig, uddannelsesmæssig, 

social, medborgerlig og faglig udvikling 

samt forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed og lette 

overgangen til arbejdsmarkedet, herunder 

a) at give unge – med støtte fra 

deltagende organisationer – let 

tilgængelige muligheder for at deltage i 

solidaritetsaktiviteter og samtidig forbedre 

deres viden, færdigheder og kompetencer 

med henblik på personlig, 

uddannelsesmæssig, social, medborgerlig, 

kulturel og faglig udvikling samt forbedre 

deres beskæftigelsesegnethed og lette 

overgangen til arbejdsmarkedet, herunder 
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ved at støtte mobilitet for unge frivillige, 

praktikanter og arbejdstagere 

ved at støtte mobilitet for unge frivillige, 

praktikanter og arbejdstagere 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) iværksættelse af 

oplysningskampagner for at øge 

kendskabet til aktionerne under det 

europæiske solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

omfatter en finansieringsramme på 

294 200 000 EUR33 i løbende priser 

suppleret med bidrag fra: 

2. det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

omfatter en finansieringsramme på 

197 700 000 EUR i løbende priser, hvilket 

svarer til det beløb, der oprindeligt blev 

øremærket til den europæiske 

volontørtjenestes aktiviteter inden for EU 

under Erasmus+. Det resterende beløb på 

143 800 000 EUR til finansiering af det 

europæiske solidaritetskorps skal 

udelukkende hentes fra uudnyttede 

margener under den flerårige finansielle 

rammes lofter. 

_________________  

33Denne finansieringsramme udgør det 

primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den 

interinstitutionelle aftale (2013/C 373/01) 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning. 

 

 

Ændringsforslag  11 
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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Den Europæiske Socialfond med 

et bidrag på 35 000 000 EUR i løbende 

priser 

udgår 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) EU's civilbeskyttelsesordning med 

et bidrag på 6 000 000 EURi løbende 

priser 

udgår 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) LIFE-programmet med et bidrag 

på 4 500 000 EURi løbende priser 

udgår 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) Den Europæiske Landbrugsfond 

for Udvikling af Landdistrikterne med et 

bidrag på 1 800 000 EUR i løbende priser. 

udgår 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De årlige bevillinger godkendes af 

Europa-Parlamentet og Rådet inden for 

de grænser, som den flerårige finansielle 

ramme sætter. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Der kan om nødvendigt afsættes 

bevillinger i budgettet, der rækker ud over 

2020, for at dække tilsvarende udgifter 

med henblik på at muliggøre 

gennemførelsen af aktioner, der endnu ikke 

er afsluttet pr. 31. december 2020. 

5. Der kan om nødvendigt afsættes 

betalingsbevillinger i budgettet, der rækker 

ud over 2020, for at dække tilsvarende 

udgifter med henblik på at muliggøre 

gennemførelsen af aktioner, der endnu ikke 

er afsluttet pr. 31. december 2020. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En ansøgning fra en enhed, der kan 

komme i betragtning, om at deltage i det 

europæiske solidaritetskorps vurderes af 

det kompetente gennemførelsesorgan under 

det europæiske solidaritetskorps for at 

sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i 

forbindelse med det europæiske 

solidaritetskorps. 

2. En ansøgning fra en enhed, der kan 

komme i betragtning, om at deltage i det 

europæiske solidaritetskorps, vurderes af 

det kompetente gennemførelsesorgan under 

det europæiske solidaritetskorps for at 

sikre, at dens aktiviteter opfylder de 

principper og krav, som er fastsat i 

chartret for det europæiske 

solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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3. Enheden kan som et resultat af 

denne vurdering tildeles det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det 

erhvervede mærke tages regelmæssigt op 

til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes. 

3. Enheden kan som et resultat af 

denne vurdering tildeles det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det 

erhvervede mærke tages regelmæssigt og 

mindst hvert andet år op til fornyet 

vurdering og kan tilbagekaldes, så snart 

enhedens aktiviteter ikke længere opfylder 

de principper og krav, som er fastsat i 

chartret for det europæiske 

solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. En enhed, der har modtaget det 

europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke, opføres i databasen over 

deltagende organisationer, der findes på 

Den Europæiske Ungdomsportal, som alle 

unge europæere har adgang til. 

Begrundelse 

Aktuelt inkorporeres de akkrediterede EVS-strukturer i databasen over EVS-organisationer 

på Den Europæiske Ungdomsportal. Dette giver de unge mulighed for at finde oplysninger 

om enhederne. Det er derfor vigtigt at gøre det samme for det europæiske solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen overvåger i 

samarbejde med deltagerlandene 

regelmæssigt det europæiske 

solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til 

at nå dets målsætninger. 

1. Kommissionen overvåger og 

rapporterer i samarbejde med 

deltagerlandene regelmæssigt om det 

europæiske solidaritetskorps' fremskridt og 

resultater samt overholdelse af dets 

målsætninger og helt konkret dets bidrag 

til at styrke samhørighed og solidaritet i 

Europa. 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) antal deltagere i frivilligt arbejde 

(inden for eller på tværs af 

landegrænserne) 

a) antal deltagere i frivilligt arbejde 

(inden for eller på tværs af 

landegrænserne) samt deres profil 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) antal deltagere i praktikophold 

(inden for eller på tværs af 

landegrænserne) 

b) antal deltagere i praktikophold 

(inden for eller på tværs af 

landegrænserne) samt deres profil 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) antal deltagere i jobophold (inden 

for eller på tværs af landegrænserne) 

c) antal deltagere i jobophold (inden 

for eller på tværs af landegrænserne) samt 

deres profil 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) antal deltagere i 

solidaritetsprojekter 

d) antal deltagere i 

solidaritetsprojekter samt deres profil 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) graden af tilfredshed blandt 

deltagerne og de deltagende 

organisationer med hensyn til kvaliteten 

af praktikophold, uddannelse, sprogstøtte, 

administrativ støtte, forsikring og støtte 

efter praktikopholdet 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) beskæftigelsesgraden blandt 

tidligere deltagere 

Begrundelse 

Vi må ikke glemme, at et af hovedformålene med det europæiske solidaritetskorps er at gøre 

unge mennesker mere beskæftigelsesegnede og lette deres overgang til arbejdsmarkedet. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen offentliggør i 2020 

en rapport, der gør status over de 

fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå 

resultaterne, herunder målet om at tilbyde 

100 000 unge muligheder under det 

europæiske solidaritetskorps inden 2020 

(omfattende alle ophold og projekter, der er 

omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og b)). 

3. Kommissionen offentliggør i 2019 

en rapport om de opnåede resultater og de 

kvalitative og kvantitative aspekter af 

programmets gennemførelse, der gør 

status over de fremskridt, der er gjort med 

hensyn til at nå resultaterne, herunder 

målet om at tilbyde 100 000 unge 

muligheder under det europæiske 

solidaritetskorps inden 2020 (omfattende 

alle ophold og projekter, der er omhandlet i 

artikel 7, stk. 1, litra a) og b)) samt 
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programmets omkostningseffektivitet, og 

forelægger den for Europa-Parlamentet, 

Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget.  

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Fire år efter datoen for denne 

forordnings anvendelse foretager 

Kommissionen en uafhængig evaluering 
af denne forordning og forelægger en 

rapport om de vigtigste resultater for 

Europa-Parlamentet, Rådet, 

Regionsudvalget og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg. 

4. Kommissionen foretager en 

uafhængig efterfølgende evaluering af 
denne forordning for at vurdere 

effektiviteten, produktiviteten og 

virkningen af programmet set i forhold til 

programmets mål og forelægger senest 

den 30. juni 2021 en rapport om de 

vigtigste resultater, herunder henstillinger 

vedrørende programmets fremtid, for 

Europa-Parlamentet, Rådet, 

Regionsudvalget og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg. 

Kommissionen skal som led i 

evalueringen sikre regelmæssig høring af 

alle relevante interesserede parter, 

herunder deltagerne, de deltagende 

organisationer og de berørte 

lokalsamfund. Resultaterne af 

evalueringen skal inddrages i 

udformningen af fremtidige programmer 

og forslag til fordeling af ressourcer. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 1288/2013 

Artikel 18 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 1,5 % til 

studielånsgarantifaciliteten 

c) 3,5 % af studielånsgarantifaciliteten 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 27 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 27 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1293/2013 

 

I artikel 4 i forordning (EU) nr. 

1293/2013 tilføjes følgende stykke: 

 

‘3. Et maksimalt beløb på 3 000 000 

EUR i løbende priser fra delprogrammet 

for miljø svarende til det prioriterede 

område miljøforvaltning og -information 

og et maksimalt beløb på 1 500 000 EUR i 

løbende priser fra delprogrammet for 

klimaindsatsen svarende til det 

prioriterede område klimaforvaltning og -

information afsættes til finansiering af 

projekter som omhandlet i artikel 17, stk. 

4, der gennemføres af det europæiske 

solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 

2017/XXX, og som bidrager til et eller 

flere af de prioriterede områder, der er 

omhandlet i artikel 9 og 13. Denne 

tildeling gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i forordning (EU) nr. 

1293/2013. ’ 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 28 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 28 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1303/2013 
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I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages 

følgende ændringer: 

 

1. I artikel 58, stk. 1, foretages 

følgende ændringer: 

 

a) Første afsnit affattes således:  

”På initiativ af Kommissionen kan ESI-

fondene finansiere forberedende arbejde, 

overvågning, administrativ og teknisk 

bistand, evaluering, revision og kontrol i 

det omfang, det er nødvendigt til 

gennemførelse af denne forordning, og 

yde støtte i henhold til forordning 

2017/XXX som omhandlet i tredje afsnit, 

for så vidt som målet med disse aktioner 

er økonomisk, social og territorial 

samhørighed". 

 

b) I tredje afsnit tilføjes som litra m) 

følgende: 

 

  ”m) aktioner, der finansieres i 

henhold til forordning (EU) 2017/XXX 

om det europæiske solidaritetskorps for at 

fremme unges personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling samt 

deres beskæftigelsesegnethed og lette 

overgangen til arbejdsmarkedet." 

 

2. I artikel 91, stk. 3, tilføjes følgende 

afsnit: 

 

”Et beløb på 35 000 000 EUR i løbende 

priser af det beløb, der er afsat til teknisk 

bistand på Kommissionens initiativ, 

afsættes til det europæiske 

solidaritetskorps for at støtte dets 

aktioner, jf. artikel 9, stk. 2, litra a), i 

forordning (EU) 2017/XXX. Denne 

tildeling gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i fondsspecifikke 

forordninger."   

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 29 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 29 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1305/2013 

 

I artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 

1305/2013 tilføjes følgende afsnit under 

første afsnit: 

 

”ELFUL kan også finansiere aktioner, 

som gennemføres af det europæiske 

solidaritetskorps, og som bidrager til en 

eller flere af EU-prioriteterne for 

udvikling af landdistrikterne, med et beløb 

på 1 800 000 EUR i løbende priser, jf. 

forordning (EU) 2017/XXX. Denne 

tildeling gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i forordning (EU) nr. 

1305/2013." 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 30 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 30 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1306/2013 

 

I artikel 6 i forordning (EU) nr. 

1306/2013 tilføjes følgende litra som litra 

j): 

 

"j) aktioner, som gennemføres af det 

europæiske solidaritetskorps i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 2017/XXX, og som bidrager til en eller 

flere af EU-prioriteterne på området 

landbrug og udvikling af landdistrikter, 

navnlig de aktioner, der er omhandlet i 

artikel 51, stk. 1, andet afsnit, i forordning 
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(EU) nr. 1305/2013. Denne tildeling 

gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i fondsspecifikke 

forordninger." 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 31 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 31 udgår 

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU  

I artikel 19, stk. 1, i afgørelse nr. 

1313/2013/EU indsættes følgende afsnit 

efter andet afsnit: 

 

”Et beløb på 6 000 000 EUR i løbende 

priser fra finansieringsrammen for 

udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 

unionsborgerskab) afsættes til 

finansiering af aktioner, der gennemføres 

af det europæiske solidaritetskorps, jf. 

forordning (EU) 2017/XXX, og som 

bidrager til en eller flere af EU-

prioriteterne på civilbeskyttelsesområdet. 

Denne tildeling gennemføres udelukkende 

i overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i afgørelse nr. 

1313/2013/EU."   
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