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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het op 11 juni 2018 door de Europese Commissie ingediende 
voorstel om een Europees Solidariteitskorps (ESK) op te richten voor de periode 2021-2027. 
De Europese Unie is gebouwd op solidariteit: solidariteit tussen de burgers, solidariteit over 
de grenzen tussen de lidstaten en solidariteit in haar optreden binnen en buiten de Unie. 
Solidariteit is een gedeelde waarde die in de Europese Unie sterk voelbaar is. 

Het ESK is een initiatief waarmee jongeren die willen deelnemen aan solidariteitsactiviteiten 
de mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen, terwijl ze zich inzetten voor 
een betere Unie. Meer solidariteit zal Europa bijeenhouden en het continent bijsturen in de 
richting van een sterkere Unie die solidair samenwerkt. 

Het ESK borduurt niet alleen voort op bestaande programma's zoals het Europees 
vrijwilligerswerk dat jongeren de afgelopen twintig jaar allerlei mogelijkheden heeft geboden, 
maar biedt ook nieuwe mogelijkheden aan, creëert meer zichtbaarheid en sorteert meer effect. 
Met het ESK kunnen jongeren gemeenschappelijke waarden creëren in de hele Unie en zo de 
Unie sterker maken.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De uitbanning van discriminatie is 
essentieel voor het nakomen van de 
verbintenissen van de Unie ten aanzien 
van een inclusief Europa; daarom moet 
het Europees Solidariteitskorps 
genderevenwicht bevorderen en sterk de 
nadruk leggen op verbintenissen op het 
gebied van gendergelijkheid.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9



PE626.926v02-00 4/11 AD\1169123NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om 
deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, 
stages of banen in solidariteitsgerelateerde 
gebieden en om op eigen initiatief 
solidariteitsprojecten te bedenken en te 
ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij 
aan hun persoonlijke, educatieve, sociale 
en professionele ontwikkeling en aan hun 
ontwikkeling als burger. Het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunt ook 
netwerkactiviteiten voor de deelnemende 
personen en organisaties, naast 
maatregelen om de kwaliteit van de 
ondersteunde activiteiten te waarborgen en 
de validatie van de leerresultaten te 
verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage 
leveren aan Europese samenwerking 
gericht op jongeren en de positieve 
effecten ervan onder de aandacht brengen.

(9) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt jongeren nieuwe formele en 
informele leermogelijkheden om deel te 
nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages 
of banen in solidariteitsgerelateerde 
gebieden en om op eigen initiatief 
solidariteitsprojecten te bedenken en te 
ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij 
aan hun persoonlijke, educatieve, sociale 
en professionele ontwikkeling en aan hun 
ontwikkeling als burger. Het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunt ook 
netwerkactiviteiten voor de deelnemende 
personen en organisaties, naast 
maatregelen om de kwaliteit van de 
ondersteunde activiteiten te waarborgen en 
de validatie van de leerresultaten te 
verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage 
leveren aan Europese samenwerking 
gericht op jongeren en de positieve
effecten ervan onder de aandacht brengen.

Amendement 3

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 

(12) Stages en banen op 
solidariteitsgerelateerde gebieden in een 
non-profitcontext 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 
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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 
uitvoeringsorgaan van het Europees 
Solidariteitskorps voor de bemiddeling 
tussen de deelnemende jongeren en de 
werkgevers die stages en banen in 
solidariteitsgerelateerde sectoren
aanbieden.

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 
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).

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).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het Europees Solidariteitskorps 
richt zich op jongeren in de leeftijd van 18-
30 jaar, en een inschrijving op de 
portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps moet een voorwaarde 
zijn om te kunnen deelnemen aan de door 
het Europees Solidariteitskorps 
aangeboden activiteiten.

(27) Het Europees Solidariteitskorps 
richt zich op jongeren in de leeftijd van 18-
30 jaar, en een inschrijving op de 
portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps moet een voorwaarde 
zijn om te kunnen deelnemen aan de door 
het Europees Solidariteitskorps 
aangeboden activiteiten. De leeftijdsgrens 
moet niet gelden voor humanitaire 
hulpoperaties, aangezien voor de 
succesvolle uitvoering van deze taken 
personen met specifieke professionele 
vaardigheden nodig zijn.
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Motivering

Het huidige vrijwilligersprogramma voor humanitaire hulpoperaties, het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, kent geen maximale leeftijdsgrens: iedereen 
boven de 18 jaar kan hieraan meedoen. Deze optimale werkwijze moet ook na het 
samenvoegen van de programma's worden voortgezet. Op deze manier kunnen deelnemers 
worden gevonden met specifieke professionele vaardigheden, die nodig kunnen zijn voor de 
succesvolle uitvoering van de humanitaire hulpoperaties.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In het bijzonder moet erop worden 
gelet dat de door het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten 
toegankelijk zijn voor alle jongeren, met 
name voor de meest kansarme. Er moeten 
bijzondere maatregelen worden getroffen 
om de sociale inclusie en de deelname van 
kansarme jongeren te bevorderen, en ook 
om rekening te houden met de problemen 
in verband met de afgelegenheid van een 
aantal plattelandsgebieden, van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en de 
landen en gebieden overzee. De 
deelnemende landen moeten er ook naar 
streven alle nodige maatregelen te treffen 
om wettelijke en administratieve 
belemmeringen voor de goede werking van 
het Europees Solidariteitskorps weg te 
nemen. Dit moet – indien mogelijk en 
onverminderd het Schengenacquis en het 
Unierecht inzake de binnenkomst en het 
verblijf van onderdanen van derde landen –
de administratieve kwesties oplossen die 
problemen veroorzaken bij het verkrijgen 
van visa en verblijfsvergunningen, en bij 
de afgifte van een Europese 
ziekteverzekeringskaart in het geval van 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
Europese Unie.

(28) In het bijzonder moet erop worden 
gelet dat de door het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten 
toegankelijk zijn voor alle jongeren, met 
name voor de meest kansarme. Er moeten 
bijzondere maatregelen worden getroffen 
om de sociale inclusie en de deelname van 
kansarme jongeren te bevorderen, en ook 
om rekening te houden met de problemen 
in verband met de afgelegenheid van een 
aantal plattelandsgebieden, van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en de 
landen en gebieden overzee. Hiertoe wordt 
bij de monitoring van het programma 
verslag gedaan van de mate waarin het 
programma voldoet aan zijn doelstelling 
een correcte afspiegeling te zijn van de 
diverse Europese samenleving met 
betrekking tot etnische afkomst, geslacht, 
handicaps, sociale achtergrond en 
geografische spreiding. De deelnemende 
landen moeten er ook naar streven alle 
nodige maatregelen te treffen om wettelijke 
en administratieve belemmeringen voor de 
goede werking van het Europees 
Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet 
– indien mogelijk en onverminderd het 
Schengenacquis en het Unierecht inzake de 
binnenkomst en het verblijf van 
onderdanen van derde landen – de 
administratieve kwesties oplossen die 
problemen veroorzaken bij het verkrijgen 
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van visa en verblijfsvergunningen, en bij 
de afgifte van een Europese 
ziekteverzekeringskaart in het geval van 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
Europese Unie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Wegens het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering overeenkomstig 
de verbintenissen van de Unie tot 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en tot verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, zal dit programma 
bijdragen aan de verdere integratie van 
klimaatactie in beleid en aan het algemene 
streven dat 25 % van de uitgaven op de 
begroting van de Unie 
klimaatdoelstellingen ondersteunen. 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het programma zal worden vastgesteld 
welke acties in dit opzicht relevant zijn, en 
dit zal opnieuw worden beoordeeld in het 
kader van de desbetreffende evaluatie- en 
beoordelingsprocessen.

(29) Wegens het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering overeenkomstig 
de verbintenissen van de Unie tot 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en tot verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, zal dit programma 
bijdragen aan de verdere integratie van 
klimaatactie in beleid en aan het algemene 
streven dat gedurende de MFK-periode 
2021-2027 ten minste 25 % van de 
uitgaven op de begroting van de Unie 
klimaatdoelstellingen ondersteunen, en dat 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 
2027, een streefcijfer van 30 % per jaar 
wordt gehaald. Tijdens de voorbereiding 
en uitvoering van het programma zal 
worden vastgesteld welke acties in dit 
opzicht relevant zijn, en dit zal opnieuw 
worden beoordeeld in het kader van de 
desbetreffende evaluatie- en 
beoordelingsprocessen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021-2027 bedragen 

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma over de 
periode 2021-2027 bedragen 
1 112 988 000 EUR in prijzen van 2018 
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1 260 000 000 EUR in lopende prijzen. [1 260 000 000 EUR in lopende prijzen].

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) In het kader van de jaarlijkse en/of 
de tussentijdse verslaglegging over het 
programma wordt, zodra voldoende 
informatie beschikbaar is, aan beide 
takken van de begrotingsautoriteit 
aangegeven welke financiële bijdragen 
derde landen aan het programma leveren 
of zouden moeten leveren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het 
Europees Solidariteitskorps willen 
deelnemen, schrijven zich op de portaalsite 
van het Europees Solidariteitskorps 
daarvoor in. Op het moment waarop het 
vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het 
solidariteitsproject begint, moet een 
jongere echter de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt en niet ouder zijn dan 
30 jaar.

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het 
Europees Solidariteitskorps willen 
deelnemen, schrijven zich op de portaalsite 
van het Europees Solidariteitskorps 
daarvoor in. Op het moment waarop het 
vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het 
solidariteitsproject begint, moet een 
jongere echter de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt en niet ouder zijn dan 
30 jaar. De leeftijdsgrens moet niet gelden 
voor humanitaire hulpoperaties, 
aangezien voor de succesvolle uitvoering 
van deze operaties personen met 
professionele vaardigheden nodig zijn.

Motivering

Het huidige vrijwilligersprogramma voor humanitaire hulpoperaties, het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, kent geen maximale leeftijdsgrens: iedereen 
boven de 18 jaar kan hieraan meedoen. Deze optimale werkwijze moet ook na het 
samenvoegen van de programma's worden voortgezet. Op deze manier kunnen deelnemers 
worden gevonden met specifieke professionele vaardigheden, die nodig kunnen zijn voor de 
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succesvolle uitvoering van de humanitaire hulpoperaties.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het percentage deelnemers 
naargelang geslacht, etnische afkomst, 
handicaps en geografische spreiding.



PE626.926v02-00 10/11 AD\1169123NL.docx

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"

Document- en procedurenummers COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

CULT
2.7.2018

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

BUDG
2.7.2018

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Tiemo Wölken
28.6.2018

Behandeling in de commissie 26.9.2018

Datum goedkeuring 21.11.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

27
4
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial,
Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 
Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 
Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



AD\1169123NL.docx 11/11 PE626.926v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Zbigniew Kuźmiuk

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, 
Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4 -

ECR Bernd Kölmel

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

NI Eleftherios Synadinos

0 0

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


	1169123NL.docx

