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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union bygger på 
solidaritet mellem borgerne såvel som 
mellem medlemsstaterne. Denne fælles 
værdi er retningsgivende for Unionens 
aktioner og skaber det sammenhold, der 
er nødvendigt for at kunne klare de 
aktuelle og kommende samfundsmæssige 
udfordringer, som unge europæere er 
villige til at bidrage til at løse ved at udvise 
deres solidaritet i praksis.

(1) Solidaritet ikke kun mellem 
borgerne, men også mellem folk og stater, 
er grundlaget for udviklede og 
demokratiske samfund. Denne fælles 
værdi, der er fastsat i artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union, bør fremmes, 
navnlig i lyset af de aktuelle og kommende 
samfundsmæssige udfordringer, som unge 
mennesker fortsat vil kunne bidrage til at 
løse ved at udvise deres solidaritet i 
praksis.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I talen om Unionens tilstand den 
14. september 2016 blev det understreget, 
at der er behov for at investere i unge, og 
samtidig blev oprettelsen af et europæisk 
solidaritetskorps ("programmet") bebudet 
med henblik på at skabe muligheder for, at
unge i hele EU kan yde et meningsfuldt 
bidrag til samfundet, udvise solidaritet og 
udvikle deres færdigheder, således at de 
ikke alene får arbejde, men også høster 
værdifuld menneskelig erfaring.

(2) I talen om Unionens tilstand den 
14. september 2016 blev det understreget, 
at der er behov for at investere i unge, og 
samtidig blev oprettelsen af et europæisk 
solidaritetskorps ("programmet") bebudet 
med henblik på at give unge i hele EU 
mulighed for at yde et meningsfuldt bidrag 
til samfundet, udvise solidaritet og udvikle 
færdigheder og forbindelser baseret på 
deres praktiske erfaring med aktiviteter i 
lokalsamfundet.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unge bør gives let adgang til 
muligheder for at deltage i 
solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan 
udtrykke deres engagement til fordel for 
lokalsamfundene, samtidig med at de 
erhverver nyttige erfaringer, færdigheder 
og kompetencer til gavn for deres 
personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling og 
dermed forbedrer deres 
beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter 
bør også støtte mobilitet blandt unge 
frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(5) Unge, herunder dem, der har 
færre muligheder, bør gives let adgang til 
muligheder for at deltage i 
solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan 
udtrykke deres engagement til fordel for 
lokalsamfundene, samtidig med at de 
erhverver nyttige erfaringer, færdigheder 
og kompetencer til gavn for deres 
personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling og 
dermed forbedrer deres 
beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter 
bør også støtte mobilitet blandt unge 
frivillige, praktikanter og arbejdstagere og 
støtte multikulturel udveksling.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
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 bidrager til at opfylde 
formålet med Det Europæiske 
Solidaritetskrops og til at afhjælpe sociale 
udfordringer og styrke solidaritet, idet man 
samtidig opfylder lokalsamfundenes 
behov. Solidaritetsaktiviteter bør give de 
unge mulighed for at erhverve værdifuld 
viden og værdifulde kompetencer med 
henblik på personlig, social, medborgerlig 
og faglig udvikling, omfatte en solid 
uddannelsesdimension, være tilgængelig 
for alle unge, idet der bør ydes en særlig 
indsats for at fremme deltagelsen af unge 
med færre muligheder, foregå under sikre 
og sunde vilkår og valideres ordentligt. 
Solidaritetsaktiviteter bør ikke have 
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negativ indvirkning på eksisterende job 
eller praktikophold og bør bidrage til at 
styrke virksomhedernes forpligtelser 
inden for socialt ansvar, men ikke erstatte 
dem.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det Europæiske Solidaritetskorps 
tilbyder ét samlet kontaktpunkt for 
solidaritet inden for og uden for EU. Der 
bør sikres sammenhæng og 
komplementaritet med andre relevante EU-
politikker og -programmer. Det 
Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i 
styrken og synergierne fra tidligere og 
eksisterende programmer, ikke mindst den 
europæiske volontørtjeneste og initiativet 
EU-bistandsfrivillige. Korpset supplerer 
også medlemsstaternes bestræbelser på at 
støtte unge og lette deres overgang fra 
skole til arbejdsliv under 
ungdomsgarantien ved at give de unge 
yderligere muligheder for at gøre deres 
entré på arbejdsmarkedet i form af 
praktikophold eller job i 
solidaritetsrelaterede sektorer inden for 
deres respektive medlemsstater eller på 
tværs af grænserne. Der sikres ligeledes 
komplementaritet i forhold til eksisterende 
netværk på EU-plan af relevans for 
aktiviteterne under Det Europæiske 
Solidaritetskorps, såsom det europæiske 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
Eures og Eurodesk. Der bør endvidere 
sikres komplementaritet mellem de 
eksisterende nationale ordninger, navnlig 
ordninger vedrørende solidaritet og 
mobilitet for unge, og Det Europæiske 
Solidaritetskorps, med udgangspunkt i
god praksis, når det er relevant.

(7) Det Europæiske Solidaritetskorps 
tilbyder ét samlet kontaktpunkt for 
solidaritet inden for og uden for EU. Der 
bør sikres sammenhæng og 
komplementaritet med andre relevante EU-
politikker, -programmer og -instrumenter. 
Det Europæiske Solidaritetskorps tager 
afsæt i styrken og synergierne fra tidligere 
og eksisterende programmer, ikke mindst 
den europæiske volontørtjeneste og 
initiativet EU-bistandsfrivillige. Korpset 
supplerer også medlemsstaternes 
bestræbelser på at støtte unge og lette deres 
overgang fra skole til arbejdsliv under
ordninger såsom ungdomsgarantien ved at 
give de unge yderligere muligheder for at 
gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form 
af praktikophold eller job i 
solidaritetsrelaterede sektorer inden for 
deres respektive medlemsstater eller på 
tværs af grænserne. Der sikres ligeledes 
komplementaritet i forhold til eksisterende 
netværk på EU-plan af relevans for 
aktiviteterne under Det Europæiske 
Solidaritetskorps, såsom det europæiske 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
Eures og Eurodesk. Endvidere bør 
komplementaritet og loyalt samarbejde 
fremmes mellem de eksisterende relevante 
ordninger og Det Europæiske 
Solidaritetskorps, navnlig med solidaritet, 
frivilligt arbejde, samfundsnyttigt arbejde
og mobilitetsordninger for unge, der 
fungerer på nationalt, regionalt eller 
lokalt niveau samt med prioriteringer 
vedrørende solidaritet og ungdom i de 
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deltagende lande, hvor det er relevant, for 
gensidigt at udvide og forbedre virkningen 
og kvaliteten af disse ordninger og bygge 
videre på god praksis. Det Europæiske 
Solidaritetskorps bør ikke erstatte 
lignende nationale ordninger for 
solidaritet, frivilligt arbejde, 
samfundsnyttigt arbejde og mobilitet. Der 
bør sikres lige adgang for alle unge til 
nationale solidaritetsaktiviteter. 
Partnerskaber med europæiske netværk, 
der er specialiseret i presserende sociale 
problemer, bør fremmes.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det Europæiske Solidaritetskorps 
giver unge nye muligheder for at deltage i 
frivilligt arbejde, praktikophold eller job i 
solidaritetsrelaterede sektorer samt at 
udforme og udvikle solidaritetsprojekter på 
eget initiativ. Disse muligheder bidrager til 
at fremme deres personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling. Det 
Europæiske Solidaritetskorps støtter også 
netværksaktiviteter for korpsets deltagere 
og organisationer samt foranstaltninger til 
at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter 
og til at fremme valideringen af 
læringsresultater. På den måde bidrager det 
også til europæisk samarbejde, der er 
relevant for unge, og det øger bevidstheden 
om dets positive virkninger.

(9) Det Europæiske Solidaritetskorps 
giver unge nye muligheder for at deltage i 
frivilligt arbejde, praktikophold eller job i 
solidaritetsrelaterede sektorer samt at 
udforme og udvikle solidaritetsprojekter på 
eget initiativ. Disse muligheder bør 
bidrage til at reagere på uopfyldte 
samfundsmæssige behov og bidrage til at 
styrke lokalsamfundene, samtidig med at 
de bidrager til at fremme deres personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling. Det 
Europæiske Solidaritetskorps støtter også 
netværksaktiviteter for korpsets deltagere 
og organisationer samt foranstaltninger til 
at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter 
og til at fremme valideringen af 
læringsresultater. På den måde bidrager det 
også til europæisk samarbejde, der er 
relevant for unge, og det øger bevidstheden 
om dets positive virkninger. Det bør også 
bidrage til at støtte og styrke eksisterende 
organisationer, der gennemfører 
solidaritetsaktioner.
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Ændringsforslag 7

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, 
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, social 
inklusion og integration af mennesker 
med handicap, 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, beskyttelse af 
kulturarv, idræt og sport, social bistand og 
velfærd, støtte til unge, 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.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Frivillige aktiviteter (både inden for 
og uden for EU) giver rige erfaringer i en 
ikkeformel og uformel læringskontekst, 
hvilket fremmer de unges personlige, 

(11) Frivillige aktiviteter (både inden for 
og uden for EU) giver rige erfaringer i en 
ikkeformel og uformel læringskontekst, 
hvilket fremmer de unges personlige, 



PE627.020v02-00 8/34 AD\1170497DA.docx

DA

sociale, uddannelsesmæssige og faglige 
udvikling samt deres aktive medborgerskab 
og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt 
arbejde bør ikke have en negativ 
indvirkning på potentiel eller eksisterende 
lønnet beskæftigelse og bør heller ikke 
opfattes som en erstatning for den. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
samarbejde om politikker for frivilligt 
arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af 
den åbne koordinationsmetode.

sociale, uddannelsesmæssige og faglige 
udvikling samt deres aktive 
medborgerskab, demokratisk deltagelse og 
beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde
bør være baseret på en skriftlig aftale og
bør ikke have en negativ indvirkning på 
potentiel eller eksisterende lønnet 
beskæftigelse og bør heller ikke opfattes 
som en erstatning for den. Kommissionen 
og medlemsstaterne bør samarbejde om 
politikker for frivilligt arbejde på 
ungdomsområdet ved hjælp af den åbne 
koordinationsmetode.

Ændringsforslag 9

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 

(12) Let opnåelige praktikophold og job 
bør adskilles klart fra frivilligt arbejde, 
både ud fra et økonomisk og 
organisatorisk synspunkt. Praktikophold 
bør aldrig føre til erstatning af 
arbejdspladser. Lønnede praktikophold og 
job kan dog udgøre et incitament for 
dårligt stillede unge og unge med færre 
muligheder til at deltage i 
solidaritetsrelaterede aktiviteter, som det 
måske ellers ikke ville være muligt for 
dem at få adgang til, og kan indebære en 
klar europæisk merværdi ved at bidrage 
med at løfte vigtige samfundsmæssige 
udfordringer og styrke lokalsamfund.
Praktikophold kan lette de unges 
overgang fra uddannelse til beskæftigelse 
og kan være med til at fremme de unges 
beskæftigelsesegnethed, hvilket er 
afgørende for deres vellykkede integration 
på arbejdsmarkedet. Disse praktikophold 
og job tjener som springbræt for unge til 
at komme ind på arbejdsmarkedet.
Praktikophold og job, der tilbydes under 
Det Europæiske Solidaritetskorps, bør altid 
betales af den deltagende organisation, 
der er vært for eller beskæftiger 
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gennemførelsesorgan under Det 
Europæiske Solidaritetskorps med henblik 
på at agere mellemled mellem de unge 
deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder 
praktikophold og job i 
solidaritetsrelaterede sektorer.

deltageren. Praktikophold bør, hvor det er 
relevant, baseres på en skriftlig 
praktikaftale i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning i det land, hvor 
praktikopholdet finder sted, og bør følge
de principper, der er skitseret i Rådets 
henstilling af 10. marts 2014 om en 
kvalitetsramme for praktikophold, og altid 
være lønnet og baseret på en skriftlig 
aftale21. Job bør være baseret på en 
ansættelseskontrakt i overensstemmelse 
med den nationale lovgivning eller 
gældende kollektive overenskomster eller 
begge dele i det deltagerland, hvor 
arbejdet udføres. Deltagende 
organisationer, der tilbyder job, bør ikke 
modtage finansiel støtte længere end tolv 
måneder. De deltagende organisationer 
bør søge finansiering via det kompetente 
gennemførelsesorgan under Det 
Europæiske Solidaritetskorps med henblik 
på at agere mellemled mellem de unge 
deltagere og arbejdsgivere, der tilbyder 
praktikophold og job i 
solidaritetsrelaterede sektorer. 
Praktikophold og job bør ledsages af 
passende forberedelse, uddannelse på 
arbejdspladsen og støtte efter opholdet 
med relation til deltagerens deltagelse.
Praktikophold og job kan formidles af 
relevante aktører på arbejdsmarkedet –
først og fremmest offentlige og private 
arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets 
parter og handelskamre – samt 
medlemsorganisationerne af Eures, som i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/58921a i tilfælde af 
grænseoverskridende aktiviteter kan 
fremme praktikophold og job.

__________________ __________________

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).

21 Rådets henstilling af 14. marts 2014 om 
en kvalitetsramme for praktikophold 
(EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

21a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/589 af 13. april 
2016 om et europæisk 
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arbejdsformidlingsnet (Eures), 
arbejdstageres adgang til 
mobilitetstjenester og øget integrering af 
arbejdsmarkederne og om ændring af 
forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 
1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør gøres en indsats for, at 
praktikophold og job bliver tilgængelige 
for alle unge, navnlig unge med færre 
muligheder, så de kan deltage i 
solidaritetsrelaterede aktiviteter, herunder 
unge med handicap, sociale eller 
kulturelle problemer, migranter eller 
beboere i afsidesliggende landdistrikter og 
regionerne i Unionens yderste periferi. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De unges initiativlyst udgør et 
vigtigt aktiv for samfundet og 
arbejdsmarkedet. Det Europæiske 
Solidaritetskorps bidrager til at fremme 
dette ved at give unge mulighed for at 
udarbejde og gennemføre deres egne 
projekter med sigte på at håndtere bestemte 
udfordringer, som kan gavne deres 
lokalsamfund. Sådanne projekter er en
mulighed for at afprøve idéer og støtte de 
unge til selv at være drivkraft bag 
solidaritetsaktioner. De tjener også som 
springbræt for videre engagement i 
solidaritetsaktiviteter og er det første skridt 
i retning af at tilskynde deltagerne i Det 
Europæiske Solidaritetskorps til at udøve 

(13) De unges initiativlyst og deres 
aktive borgerskab udgør et vigtigt aktiv for 
samfundet og arbejdsmarkedet. Det 
Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at 
fremme dette ved at give unge mulighed 
for at udarbejde og gennemføre deres egne 
projekter med sigte på at håndtere bestemte 
udfordringer, som kan gavne deres 
lokalsamfund. Sådanne projekter bør give 
unge mulighed for at udvikle innovative 
løsninger og afprøve idéer på en 
bæredygtig måde for at støtte de unge til 
selv at være drivkraft bag 
solidaritetsaktioner. De kan også tjene som 
springbræt for videre engagement i 
solidaritetsaktiviteter og kan være det 
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selvstændig erhvervsvirksomhed eller 
grundlægge foreninger, NGO'er eller andre 
organer, der er aktive inden for de 
solidaritetsrelaterede, almennyttige eller
ungdomsrelaterede sektorer.

første skridt i retning af at tilskynde 
deltagerne i Det Europæiske 
Solidaritetskorps til socialt iværksætteri 
eller arbejde som frivillige i foreninger, 
organisationer (NGO'er), 
ungdomsorganisationer eller andre 
organer, der er aktive inden for de 
solidaritetsrelaterede, almennyttige,
ungdomsrelaterede og handicaprelaterede
sektorer, og til at oprette deres egne 
foreninger. Støtte efter opholdet vil sigte 
mod at støtte de unge i at forblive 
engagerede og aktive inden for den 
solidaritetsrelaterede sektor, herunder 
gennem engagement i foreninger, 
kooperativer, sociale virksomheder, 
ungdomsorganisationer og lokalcentre 
samt sektoren for støtte til personer med 
handicap.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unge og organisationer, der 
deltager i Det Europæiske 
Solidaritetskorps, skal helst kunne mærke, 
at de tilhører et fællesskab af personer og 
enheder, der arbejder på at øge 
solidariteten på tværs af Europa. Samtidig 
har de deltagende organisationer behov for 
støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde 
aktiviteter af god kvalitet til et stigende 
antal deltagere. Det Europæiske 
Solidaritetskorps støtter 
netværksaktiviteter, der sigter mod at 
styrke samfundsengagementet blandt de 
unge og de deltagende organisationer, 
fremme en solidarisk korpsånd samt 
tilskynde til udveksling af nyttige
praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter 
bidrager også til at udbrede kendskabet til 
Det Europæiske Solidaritetskorps blandt 
offentlige og private aktører og til at 
indhente feedback fra deltagere og 
deltagende organisationer om 

(14) Unge og organisationer, der 
deltager i Det Europæiske 
Solidaritetskorps, skal helst kunne mærke, 
at de tilhører et fællesskab af personer og 
enheder, der arbejder på at øge 
solidariteten på tværs af Europa. Samtidig 
har de deltagende organisationer behov for 
støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde 
aktiviteter af god kvalitet til et stigende 
antal deltagere. Det Europæiske 
Solidaritetskorps støtter 
netværksaktiviteter, der sigter mod at 
styrke samfundsengagementet blandt de 
unge og de deltagende organisationer, 
fremme en solidarisk korpsånd samt 
tilskynde til udveksling af bedste praksisser 
og erfaringer. Disse aktiviteter bidrager 
også til at udbrede kendskabet til Det 
Europæiske Solidaritetskorps blandt 
offentlige og private aktører og til at 
indhente feedback fra deltagere og 
deltagende organisationer om 
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gennemførelsen af Det Europæiske 
Solidaritetskorps.

gennemførelsen af Det Europæiske 
Solidaritetskorps.

Ændringsforslag 13

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 solidaritetsaktiviteter og 
andre muligheder, der tilbydes under Det 
Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved 
at deltagerne tilbydes online og offline 
uddannelse og sproglig hjælp på en måde, 
der respekterer princippet om 
flersprogethed, 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. 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. Disse støtteforanstaltninger bør 
tage højde for arten af de aktiviteter, der 
udføres af deltagerne, og det miljø, de 
foregår i, med særlig opmærksomhed 
rettet mod eventuelle risici. Deltagernes
sikkerhed, navnlig når der er tale om børn 
og personer i sårbare situationer, forbliver 
af afgørende betydning, og frivillige bør 
ikke udsendes til aktioner, der gennemføres 
i områder med internationale og 
ikkeinternationale væbnede konflikter, 
eller til faciliteter, der strider mod 
internationale 
menneskerettighedsstandarder eller 
Unionens politik, f.eks. forpligtelsen til at 
bringe institutionalisering af børn til 
ophør og foranstaltninger, der skal sikre, 
at de europæiske struktur- og 
investeringsfonde ikke anvendes til at 
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drive døgninstitutioner. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Ved solidaritetsaktiviteter, der 
omfatter børn, bør kun deltagere, der har 
direkte relevante kvalifikationer, være i 
direkte kontakt med børnene, og de bør 
have fuldført uddannelse i beskyttelse af 
børn og gennemgået 
godkendelsesprocedurer inden 
påbegyndelsen af deres aktivitet. Under 
aktiviteten bør der forefindes 
hensigtsmæssige sikkerhedspolitikker og -
procedurer for at beskytte børn og 
deltagere, og sidstnævnte skal være 
genstand for løbende overvågning for at 
sikre, at politikkerne til beskyttelse af 
børnene gennemføres effektivt. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at aktiviteter under Det 
Europæiske Solidaritetskorps får den 
ønskede effekt på deltagernes personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling, bør 
den viden og de færdigheder og 
kompetencer, der opnås gennem 
aktiviteterne, identificeres og 
dokumenteres behørigt i overensstemmelse 
med de nationale omstændigheder og 
særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. 
december 2012 om validering af 
ikkeformel og uformel læring22.

(16) For at sikre, at aktiviteter under Det 
Europæiske Solidaritetskorps får den 
ønskede effekt på deltagernes personlige, 
uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling, bør 
den viden og de færdigheder og 
kompetencer, der opnås gennem 
aktiviteterne, identificeres og 
dokumenteres behørigt i overensstemmelse 
med de nationale omstændigheder og 
særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. 
december 2012 om validering af 
ikkeformel og uformel læring22. Med 
henblik herpå bør anvendelsen af 
effektive instrumenter på EU-plan og 
nationalt plan til anerkendelse af 
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ikkeformel og uformel læring, såsom 
ungdomspasset og Europass, fremmes, 
hvor det er relevant.

__________________ __________________

22 Rådets henstilling af 20. december 2012 
om validering af ikkeformel og uformel 
læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1). 
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Rådets henstilling af 20. december 2012 
om validering af ikkeformel og uformel 
læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1). 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Et kvalitetsmærke bør sikre, at de 
deltagende organisationer opfylder 
principperne og kravene for Det 
Europæiske Solidaritetskorps med hensyn 
til rettigheder og forpligtelser under alle 
stadier af solidaritetsopholdet. At have et 
kvalitetsmærke er en forudsætning for at 
kunne deltage, men det bør ikke 
automatisk give ret til finansiering under 
Det Europæiske Solidaritetskorps.

(17) Et kvalitetsmærke bør sikre, at de 
deltagende organisationer opfylder 
principperne og kravene for Det 
Europæiske Solidaritetskorps med hensyn 
til rettigheder og forpligtelser under alle 
stadier af solidaritetsopholdet. Der bør 
indføres særlige kvalitetsmærker for 
frivilligt arbejde og praktikophold og job 
under hensyntagen til de særlige 
karakteristika ved hver enkelt komponent 
med henblik på at sikre, at de deltagende 
organisationer effektivt og løbende 
opfylder Det Europæiske 
Solidaritetskorps' principper og krav med 
hensyn til rettigheder og forpligtelser
under alle stadier af solidaritetsforløbet. 
At have et kvalitetsmærke bør være en 
forudsætning for at kunne deltage, men det 
bør ikke automatisk give ret til finansiering 
under Det Europæiske Solidaritetskorps. 
Den proces, der fører frem til tildelingen 
af kvalitetsmærket, bør ikke skabe 
yderligere bureaukrati, der kan afholde 
organisationer og private virksomheder 
fra at bidrage til Det Europæiske 
Solidaritetskorps.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Portalen for Det Europæiske 
Solidaritetskorps bør udvikles løbende med 
henblik på at sikre let adgang til Det 
Europæiske Solidaritetskorps og udgøre ét 
samlet kontaktpunkt for de interesserede 
enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med 
hensyn til tilmelding, identificering og 
matchning af profiler og muligheder, 
netværk og virtuelle udvekslinger, 
onlineuddannelse, sproglig assistance og 
støtte efter aktiviteten samt andre praktiske 
funktioner i fremtiden.

(23) Portalen for Det Europæiske 
Solidaritetskorps bør udvikles løbende med 
henblik på at sikre let adgang - som skal 
være uden barrierer for personer med 
handicap - til Det Europæiske 
Solidaritetskorps og udgøre ét samlet 
kontaktpunkt for de interesserede 
enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med 
hensyn til tilmelding, identificering og 
matchning af profiler og muligheder, 
netværk og virtuelle udvekslinger, 
onlineuddannelse, sproglig assistance og 
støtte efter aktiviteten samt andre praktiske 
funktioner i fremtiden.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) For at programmet kan fungere 
godt og af hensyn til den rettidige 
iværksættelse af foranstaltningerne er det 
afgørende, at der i arbejdsprogrammerne 
for Det Europæiske Solidaritetskorps 
indføres mekanismer til sikring af, at 
registrerede unge modtager tilbud inden 
for et rimeligt og relativt forudsigeligt 
tidsrum. Der bør derfor sendes periodisk 
information og opdateringer om ledige 
pladser og aktivt involverede deltagende 
organisationer til registrerede personer 
for at stimulere deres engagement i Det 
Europæiske Solidaritetskorps efter deres 
registrering, samtidig med at de også får 
mulighed for at komme i direkte kontakt 
med de aktører, der er involveret på 
solidaritetsområdet såvel på nationalt som 
europæisk plan.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør udvises særlig omhu for at 
sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det 
Europæiske Solidaritetskorps, er 
tilgængelige for alle unge, herunder 
navnlig de dårligst stillede unge. Der bør 
derfor træffes særlige foranstaltninger for 
at fremme social inklusion og deltagelse af 
de dårligst stillede unge, og for at tage 
hensyn til de begrænsninger, der er 
forbundet med den afsides beliggenhed, 
der kendetegner en række landdistrikter og 
Unionens fjernområder samt de oversøiske 
lande og territorier. De deltagende lande 
bør ligeledes tilstræbe at træffe alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
fjerne retlige og administrative hindringer 
for et velfungerende europæisk 
solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt 
omfatte at løse administrative problemer, 
der medfører vanskeligheder med at opnå 
visa og opholdstilladelse (uden at dette dog 
tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-
bestemmelserne om indrejse- og 
opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen 
af et europæisk sygesikringskort i tilfælde 
af aktiviteter i et andet EU-land.

(28) Der bør udvises særlig omhu for at 
sikre, at aktiviteter, der støttes af Det 
Europæiske Solidaritetskorps, er 
tilgængelige for alle unge, herunder 
navnlig unge med færre muligheder som 
nærmere beskrevet i strategien for 
inklusion og mangfoldighed, der er 
udviklet og anvendes inden for rammerne 
af programmet Erasmus+ på 
ungdomsområdet. Der bør derfor træffes 
særlige foranstaltninger, såsom 
hensigtsmæssige formater for 
solidaritetsaktiviteter og personlig 
vejledning, for at fremme social inklusion 
og deltagelse af de dårligst stillede unge og 
unge med handicap, og for at tage hensyn 
til de begrænsninger, der er forbundet med 
den afsides beliggenhed, der kendetegner 
en række landdistrikter og Unionens 
fjernområder samt de oversøiske lande og 
territorier. De deltagende lande bør 
ligeledes tilstræbe at træffe alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
fjerne retlige og administrative hindringer 
for et velfungerende europæisk 
solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt 
omfatte at løse administrative problemer, 
der medfører vanskeligheder med at opnå 
visa og opholdstilladelse (uden at dette dog 
tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-
bestemmelserne om indrejse- og
opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen 
af et europæisk sygesikringskort i tilfælde 
af aktiviteter i et andet EU-land.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
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Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For bedre at nå programmets mål 
bør Kommissionen, medlemsstaterne og de 
nationale agenturer arbejde tæt sammen i 
partnerskaber med NGO'er, 
ungdomsorganisationer og lokale aktører, 
der har ekspertise i solidaritetsaktioner.

(39) For bedre at nå programmets mål 
bør Kommissionen, medlemsstaterne og de 
nationale agenturer arbejde tæt sammen i 
partnerskaber med NGO'er, 
ungdomsorganisationer, organisationer, 
der repræsenterer personer med handicap
og lokale aktører, der har ekspertise i 
solidaritetsaktioner.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at opnå større gennemslagskraft 
i kommunikationen til offentligheden og 
stærkere synergier mellem 
kommunikationsaktiviteter, der 
gennemføres på Kommissionens initiativ, 
bør de ressourcer, der tildeles 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, også medvirke til 
kommunikation udadtil om Unionens 
politiske prioriteringer, såfremt disse 
vedrører denne forordnings overordnede 
mål.

(40) For at opnå større gennemslagskraft 
i kommunikationen til offentligheden og 
stærkere synergier mellem 
kommunikationsaktiviteter, der 
gennemføres på Kommissionens initiativ, 
bør de ressourcer, der tildeles 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, også medvirke til 
kommunikation udadtil om Unionens 
politiske prioriteringer uden barrierer, 
såfremt disse vedrører denne forordnings 
overordnede mål.

Ændringsforslag 22

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 

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 
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stk. 13, som sikrer EU-merværdi, og som
overholder sundheds- og 
sikkerhedslovgivningen

stk. 13, som sikrer EU-merværdi og 
overholder sundheds- og 
sikkerhedslovgivningen, og som ikke 
omfatter aktiviteter, der er i modstrid med 
internationale bestemmelser om 
menneskerettigheder og Unionens politik, 
såsom forpligtelsen til at bringe 
institutionalisering af børn og personer 
med handicap til ophør

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "unge med færre muligheder": 
unge, der af økonomiske, sociale, 
kulturelle, geografiske eller 
sundhedsmæssige årsager eller på grund af 
handicap eller uddannelses- og 
læringsmæssige vanskeligheder står over 
for visse udfordringer, der forhindrer dem i 
at have reel adgang til programmets 
muligheder

4) "unge med færre muligheder": 
unge, der af økonomiske, sociale, 
kulturelle, geografiske eller 
sundhedsmæssige årsager eller på grund af 
handicap, uddannelses- og læringsmæssige 
vanskeligheder eller en opvækst på 
institution står over for visse udfordringer, 
der forhindrer dem i at have reel adgang til 
programmets muligheder

Ændringsforslag 24

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 enhed - enten lokal, 
regional, national eller international, 
profitsøgende eller nonprofit - som er 
blevet tildelt Det Europæiske 
Solidaritetskorps' kvalitetsmærke, som 
sikrer, at denne enhed er i stand til at 
gennemføre solidaritetsaktiviteter i 
henhold til målsætningerne for Det 
Europæiske Solidaritetskorps, og som 
tilbyder mulighed for frivilligt arbejde, 
praktikophold eller job for en deltager 
eller gennemfører eller understøtter andre 
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aktiviteter inden for rammerne af Det 
Europæiske Solidaritetskorps

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "frivilligt arbejde": en 
solidaritetsaktivitet i form af en frivillig 
ulønnet aktivitet i en periode på op til 12 
måneder

6) "frivilligt arbejde": en 
solidaritetsaktivitet i form af en frivillig 
ulønnet aktivitet i en periode på op til 12 
måneder, som giver unge mulighed for at 
bidrage til deltagende organisationers 
arbejde med solidaritetsforbundne 
aktiviteter til gavn for de lokalsamfund, 
hvor aktiviteterne gennemføres

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "praktikophold": en 
solidaritetsaktivitet, der foregår i en 
periode på mellem 2 og 6 måneder, og som 
kan forlænges én gang til en periode på 
maksimalt 12 måneder, der tilbydes og 
aflønnes af den deltagende organisation, 
der er vært for Det Europæiske 
Solidaritetskorps' deltager 

7) "praktikophold": en 
solidaritetsaktivitet, som har form af 
arbejdspraktik i en deltagende 
organisation i en periode på mellem 3 og 6 
måneder, og som kan forlænges én gang til 
en periode på maksimalt 12 måneder, der 
tilbydes og aflønnes af den deltagende 
organisation, der er vært for Det 
Europæiske Solidaritetskorps' deltager, og 
som omfatter en lærings- og 
uddannelseskomponent med henblik på 
erhvervelse af relevante færdigheder og 
erfaring 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "job": en solidaritetsaktivitet, der 
foregår i en periode på mellem 2 og 12 
måneder, der aflønnes af den deltagende 
organisation, der ansætter Det Europæiske 
Solidaritetskorps' deltager 

8) "job": en lønnet 
solidaritetsaktivitet, der foregår i en 
periode på mellem 3 og 12 måneder, der 
omfatter en lærings- og 
uddannelseskomponent, som tilbydes og 
aflønnes af den deltagende organisation, 
der ansætter Det Europæiske 
Solidaritetskorps' deltager, og som ikke 
erstatter eller træder i stedet for en 
eksisterende beskæftigelsesmulighed

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "kvalitetsmærke": certificering af 
en deltagende organisation, der er villig til 
at tilbyde solidaritetsaktiviteter inden for 
rammerne af Det Europæiske 
Solidaritetskorps som vært og/eller i en 
støttefunktion

10) "kvalitetsmærke": certificering af 
en organisation, der er villig til at tilbyde 
solidaritetsaktiviteter enten i en 
værtsfunktion eller i en støttefunktion, 
herunder i en afsenderfunktion, eller 
begge dele, som certificerer, at 
organisationen er i stand til at sikre 
kvalitet i solidaritetsaktiviteterne i 
overensstemmelse med Det Europæiske 
Solidaritetskorps' principper og mål, og
som tildeles i henhold til varierende 
konkrete krav afhængigt af typen af 
solidaritetsaktivitet og af organisationens 
funktion; der indføres særlige 
kvalitetsmærker for frivilligt arbejde og 
for praktikophold og job

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
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Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Programmets mål Programmets mål

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 
fremme solidariteten, demokratiet og 
samhørigheden i og uden for EU, støtte 
lokalsamfundene og reagere på sociale og 
humanitære udfordringer på lokalt niveau 
med en særlig indsats for at fremme social 
inklusion og demokratisk deltagelse ved at 
styrke unge menneskers og 
organisationers deltagelse i tilgængelige 
solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet.

2. Programmets specifikke mål er at 
give unge, herunder dem med færre 
muligheder, lettilgængelige muligheder for 
at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden 
for Europa og forbedre deres kompetencer 
- og få disse valideret behørigt - samt 
fremme deres beskæftigelsesegnethed og 
lette overgangen til arbejdsmarkedet.

2. Programmets specifikke mål er at 
give unge, herunder dem med færre 
muligheder, lettilgængelige muligheder for 
at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden 
for Europa og forbedre deres kompetencer 
og udvikle deres færdigheder– og få disse 
valideret behørigt – samt fremme deres 
beskæftigelsesegnethed og lette 
overgangen til arbejdsmarkedet.

3. Programmets mål gennemføres 
under følgende indsatsområder:

3. Programmets mål gennemføres 
under følgende indsatsområder:

a) unges deltagelse i 
solidaritetsaktiviteter, der tackler 
samfundsmæssige udfordringer, jf. artikel 
6 

a) solidaritetsaktiviteter, der tackler 
samfundsmæssige udfordringer, jf. artikel 
6

b) unges deltagelse i 
solidaritetsaktiviteter i forbindelse med 
humanitær bistand (Det Frivillige 
Europæiske Korps for Humanitær 
Bistand), jf. artikel 10. 

b) Det Frivillige Europæiske Korps 
for Humanitær Bistand, jf. artikel 10.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) praktikophold og job, jf. artikel 8 b) praktikophold og job af høj 
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kvalitet, jf. artikel 8 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilgang til inddragelse af unge med 
forskellig baggrund

d) inklusionsdygtighed og faktiske 
evne til inddragelse af unge med forskellig 
baggrund, herunder unge med handicap

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Aktioner, der er fælles for begge 
indsatsområder

Aktioner, der er fælles for begge 
indsatsområder

1. Netværksaktiviteter, jf. artikel 4, 
stk. 1, litra d), har til formål at:

1. Netværksaktiviteter, jf. artikel 4, 
stk. 1, litra d), har til formål at:

a) styrke de deltagende 
organisationers kapaciteter til at tilbyde 
projekter af god kvalitet til et stigende antal 
deltagere i Det Europæiske 
Solidaritetskorps

a) styrke de deltagende 
organisationers kapaciteter til at tilbyde 
projekter af høj kvalitet til et stigende antal 
deltagere i Det Europæiske 
Solidaritetskorps

b) tiltrække nye deltagere – både unge 
og deltagende organisationer

b) tiltrække nye deltagere – både unge 
og deltagende organisationer

ba) lette adgangen for personer med 
handicap til alle tilbudte aktiviteter

c) skabe mulighed for at give
feedback om solidaritetsaktiviteter og

c) give feedback om 
solidaritetsaktiviteter og

d) bidrage til udveksling af erfaringer 
og styrke følelsen af tilhørsforhold hos de 
personer og enheder, der deltager i Det 
Europæiske Solidaritetskorps, og derved 
støtte den bredere positive virkning heraf.

d) bidrage til udveksling af erfaringer 
og styrke følelsen af tilhørsforhold hos de 
personer og enheder, der deltager i Det 
Europæiske Solidaritetskorps, og derved 
støtte den bredere positive virkning heraf.

2. Kvalitets- og støtteforanstaltninger, 
jf. artikel 4, stk. 1, litra e), omfatter:

2. Kvalitets- og støtteforanstaltninger, 
jf. artikel 4, stk. 1, litra e), omfatter:

a) foranstaltninger, der skal sikre 
kvaliteten af frivilligt arbejde, 

a) foranstaltninger, der skal sikre 
kvaliteten og tilgængeligheden af frivilligt 
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praktikophold eller job, herunder 
uddannelse, sproglig hjælp, supplerende 
forsikring, støtte før eller efter 
solidaritetsaktiviteten samt yderligere 
anvendelse af ungdomspasset, der 
identificerer og dokumenterer de 
kompetencer, der er erhvervet under 
solidaritetsaktiviteterne, til deltagerne samt 
kapacitetsopbygning og administrativ støtte 
til de deltagende organisationer

arbejde, praktikophold, job eller 
solidaritetsprojekter og lige muligheder 
for alle unge i alle deltagerlandene, 
herunder uddannelse offline og online, 
sproglig hjælp, beskyttelse af børn og 
sikring af uddannelse og baggrundstjek af 
deltagere, der arbejder med børn, 
administrativ støtte til deltagere og 
deltagende organisationer, supplerende 
forsikring, støtte før og, når det er 
nødvendigt, efter solidaritetsaktiviteten 
samt yderligere anvendelse af 
ungdomspasset for at identificere og 
dokumentere de kompetencer, der er 
erhvervet under solidaritetsaktiviteterne, til 
deltagerne samt kapacitetsopbygning og 
administrativ støtte til de deltagende 
organisationer 

b) udvikling og bevarelse af et 
kvalitetsmærke for enheder, der er villige 
til at tilbyde solidaritetsaktiviteter til Det 
Europæiske Solidaritetskorps

b) udvikling og bevarelse af særlige 
kvalitetsmærker for enheder, der er villige 
til at tilbyde henholdsvis frivilligt arbejde, 
praktikophold eller job til Det Europæiske 
Solidaritetskorps for at sikre 
overensstemmelse med programmets 
principper og krav

c) aktiviteter iværksat under Det 
Europæiske Solidaritetskorps' 
ressourcecentre med henblik på at støtte og 
forbedre gennemførelsen af Det 
Europæiske Solidaritetskorps' aktioner og 
styrke valideringen af resultaterne heraf

c) aktiviteter iværksat under Det 
Europæiske Solidaritetskorps' 
ressourcecentre med henblik på at støtte og 
forbedre gennemførelsen af Det 
Europæiske Solidaritetskorps' aktioner og 
styrke valideringen af resultaterne heraf

d) etablering, vedligeholdelse og 
opdatering af Det Europæiske 
Solidaritetskorps' portal og andre relevante 
onlinetjenester samt de nødvendige IT-
systemer og webbaserede værktøjer.

d) etablering, vedligeholdelse og 
opdatering af Det Europæiske 
Solidaritetskorps' flersprogede portal og 
andre relevante onlinetjenester samt de 
nødvendige IT-systemer og webbaserede 
værktøjer.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

UNGES DELTAGELSE I 
SOLIDARITETSAKTIVITETER, DER 

SOLIDARITETSAKTIVITETER, DER 
TACKLER SAMFUNDSMÆSSIGE 
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TACKLER SAMFUNDSMÆSSIGE 
UDFORDRINGER

UDFORDRINGER

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De aktioner, der gennemføres under 
indsatsområdet "Unges deltagelse i 
solidaritetsaktiviteter, der tackler 
samfundsmæssige udfordringer", bidrager 
især til at styrke samhørigheden, 
solidariteten og demokratiet i og uden for 
EU og håndterer samtidig også 
samfundsmæssige udfordringer med en 
særlig indsats for at fremme social 
inklusion.

1. De aktioner, der gennemføres under 
indsatsområdet "Solidaritetsaktiviteter, der 
tackler samfundsmæssige udfordringer", 
bidrager især til at styrke samhørigheden, 
solidariteten og demokratiet i og uden for 
EU og håndterer samtidig også 
samfundsmæssige udfordringer med en 
særlig indsats for at fremme social 
inklusion.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) praktikophold og job, jf. artikel 8 b) praktikophold og job af høj 
kvalitet, jf. artikel 8

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frivilligt arbejde, som omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, litra a), indeholder en 
lærings- og uddannelseskomponent, 
erstatter ikke praktikophold eller job, 
ligestilles ikke med erhvervsarbejde og 
baseres på en skriftlig aftale om frivilligt 

1. Frivilligt arbejde, som omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, litra a), skal give unge 
mulighed for at bidrage til det daglige 
arbejde i organisationer, der udfører 
solidaritetsaktiviteter, der i sidste ende 
gavner de lokalsamfund, hvor 
aktiviteterne gennemføres, og indeholder 



AD\1170497DA.docx 25/34 PE627.020v02-00

DA

arbejde. en lærings- og uddannelseskomponent, 
erstatter ikke praktikophold eller job, 
ligestilles ikke med erhvervsarbejde og 
baseres på en skriftlig aftale om frivilligt 
arbejde 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 Artikel 8

Praktikophold og job Praktikophold og job

1. Et praktikophold, som omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, litra b), baseres på en 
skriftlig praktikaftale i overensstemmelse 
med de gældende lovgivningsmæssige 
rammer i det land, hvor praktikopholdet 
finder sted, hvis det er relevant, og tager 
hensyn til principperne i kvalitetsrammen 
for praktikophold (2014/C 88/01). 
Praktikophold erstatter ikke job.

1. Et praktikophold, som omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, litra b), aflønnes altid, 
baseres på en skriftlig praktikaftale, der 
indgås ved begyndelsen af 
praktikopholdet, i overensstemmelse med 
de gældende lovgivningsmæssige rammer i 
det land, hvor praktikopholdet finder sted, 
hvis det er relevant, hvori man anfører de 
uddannelsesmæssige mål, 
arbejdsbetingelser, praktikopholdets 
varighed, aflønningen af deltageren og 
parternes rettigheder og forpligtelser og 
tager hensyn til principperne i 
kvalitetsrammen for praktikophold (2014/C 
88/01). Praktikophold erstatter ikke job.

2. Et job, som omhandlet i artikel 4, 
stk. 1, litra b), baseres på en 
ansættelseskontrakt i overensstemmelse 
med de nationale lovgivningsmæssige 
rammer i det deltagerland, hvor jobbet 
udføres. Den finansielle støtte til de 
deltagende organisationer, der tilbyder job, 
overstiger ikke 12 måneder i de tilfælde, 
hvor arbejdskontraktens varighed 
overstiger 12 måneder.

2. Et job, som omhandlet i artikel 4, 
stk. 1, litra b), baseres på en skriftlig 
ansættelseskontrakt, som respekterer alle 
betingelser og ansættelsesbetingelser som 
defineret i den nationale lovgivning, 
gældende kollektive aftaler eller begge, i 
det land, hvor jobbet udføres. Den 
finansielle støtte til de deltagende 
organisationer, der tilbyder job, overstiger 
ikke 12 måneder i de tilfælde, hvor 
arbejdskontraktens varighed overstiger 12 
måneder. 

3. Praktikophold og job indeholder en 
lærings- og uddannelseskomponent.

3. Praktikophold og job indeholder en 
lærings- og uddannelseskomponent for at 
hjælpe deltageren til at erhverve relevant 
erfaring med henblik på at udvikle 
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kompetencer til gavn for deltagerens 
personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 
medborgerlige og faglige udvikling.

4. Praktikophold og job kan finde sted 
i et andet land end deltagerens bopælsland 
(på tværs af landegrænserne) eller i 
deltagerens bopælsland (inden for 
landegrænserne).

4. Praktikophold og job kan finde sted 
i et andet land end deltagerens bopælsland 
(på tværs af landegrænserne) eller i 
deltagerens bopælsland (inden for 
landegrænserne).

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den finansielle støtte til de 
solidaritetsaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7 og 8, er som vejledning på 80 % 
for frivilligt arbejde og 
solidaritetsprojekter og på 20 % for enten 
praktikophold eller job eller begge med et 
maksimum på 20 % for aktiviteter inden 
for et lands grænser.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
informationsteknologisystemer i 
virksomheder.

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
informationsteknologisystemer i 
virksomheder. Dette beløb gøres ligeligt 
tilgængeligt for programmets tre dele og 
fordeles i forhold til de påviselige behov i 
forbindelse med de relevante projekter og 
aktiviteter.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at 
deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, 
tilmelder sig via Det Europæiske 
Solidaritetskorps' portal. De unge skal dog
være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år 
på det tidspunkt, hvor de påbegynder 
frivilligt arbejde, et praktikophold, et job 
eller et solidaritetsprojekt.

Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at 
deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, 
tilmelder sig via Det Europæiske 
Solidaritetskorps' portal, som skal være 
tilgængelig for personer med handicap.
De unge skal dog være mindst 18 år på det 
tidspunkt, hvor de påbegynder frivilligt 
arbejde, et praktikophold, et job eller et 
solidaritetsprojekt. 

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 Artikel 16

Deltagende organisationer Deltagende organisationer

1. Offentlige eller private enheder og 
internationale organisationer har mulighed 
for at deltage i Det Europæiske 
Solidaritetskorps, forudsat at de har 
modtaget Det Europæiske 
Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

1. Offentlige eller private enheder og 
internationale organisationer har mulighed 
for at deltage i Det Europæiske 
Solidaritetskorps, forudsat at de har 
modtaget Det Europæiske 
Solidaritetskorps' kvalitetsmærke, der 
attesterer, at de tilbyder aktiviteter, der er i
overensstemmelse med Det Europæiske 
Solidaritetskorps' principper og mål og 
fuldt ud svarer til definitionen af en 
solidaritetsaktivitet i denne forordning. I 
overensstemmelse med forordning (EU, 
Euratom) 2018/1046 må tilskuddene ikke 
have til formål eller bevirke, at der opnås 
en fortjeneste. 

2. En ansøgning fra en enhed om at 
deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps 
vurderes af det kompetente 
gennemførelsesorgan under Det 
Europæiske Solidaritetskorps ud fra 
principperne om lige behandling; lige 
muligheder og ikkeforskelsbehandling; at 

2. En ansøgning fra en enhed om at 
deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps 
vurderes af det kompetente 
gennemførelsesorgan under Det 
Europæiske Solidaritetskorps ud fra 
principperne om lige behandling; lige 
muligheder og ikkeforskelsbehandling; at 
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job ikke erstattes; tilvejebringelse af 
aktiviteter af høj kvalitet med 
læringsdimensioner, der fokuserer på 
personlig, socialpædagogisk og faglig 
udvikling; hensigtsmæssige ordninger 
vedrørende uddannelse, arbejde og 
frivilligt arbejde; sikre og anstændige 
forhold og betingelser og princippet om 
forbud mod fortjeneste i overensstemmelse 
med finansforordningen. Ud fra 
ovennævnte principper vil det blive afgjort, 
om aktiviteterne opfylder Det Europæiske 
Solidaritetskorps' krav.

job ikke erstattes; tilvejebringelse af 
aktiviteter af høj kvalitet med 
læringsdimensioner, der fokuserer på 
personlig, socialpædagogisk og faglig 
udvikling; hensigtsmæssige ordninger 
vedrørende uddannelse, arbejde og 
frivilligt arbejde; sikre og anstændige 
forhold og betingelser, herunder politikker 
og procedurer, der sikrer beskyttelse af 
børn under aktiviteten overholdelse af 
internationale 
menneskerettighedsstandarder; 
forpligtelse til at bringe 
institutionaliseringen af børn og personer 
med handicap til ophør og princippet om 
forbud mod fortjeneste i overensstemmelse 
med finansforordningen. Ud fra 
ovennævnte principper vil det blive afgjort, 
om aktiviteterne opfylder Det Europæiske 
Solidaritetskorps' krav. Kvalitetsmærket 
må kun tildeles organisationer, der 
forpligter sig til at overholde disse 
principper. Overholdelsen kontrolleres i 
overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 26 og 27. 

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 op 
til fornyet vurdering eller kan efter 
anmodning fra deltagerne tages op til 
fornyet vurdering og kan tilbagekaldes. En 
enhed, som ændrer sine aktiviteter 
væsentligt, skal orientere det kompetente 
gennemførelsesorgan herom med henblik 
på fornyet vurdering. Der skal skelnes 
mellem processen for tildeling af 
kvalitetsmærket for frivilligt arbejde og 
processen vedrørende job og 
praktikophold. 

4. En enhed, der har modtaget Det 
Europæiske Solidaritetskorps' 
kvalitetsmærke, gives adgang til Det 
Europæiske Solidaritetskorps' portal i enten 
en værtsfunktion, en støttefunktion, eller 
begge, og kan tilbyde solidaritetsaktiviteter 
til tilmeldte kandidater.

4. En enhed, der har modtaget Det 
Europæiske Solidaritetskorps' 
kvalitetsmærke, gives adgang til Det 
Europæiske Solidaritetskorps' portal i enten 
en værtsfunktion, en støttefunktion, eller 
begge, og kan tilbyde solidaritetsaktiviteter 
til tilmeldte kandidater.
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4a. Deltagende organisationer, der 
har modtaget et kvalitetsmærke, har 
adgang til en platform, hvor de nemt kan 
søge efter egnede ansøgere, hvilket skal 
gøre det lettere for både deltagere og 
deltagende organisationer at indgå i 
solidaritetsaktiviteter.

4b. De deltagende organisationer 
medvirker til at fremme det europæiske 
solidaritetskorps ved at give tidligere 
deltagere mulighed for at dele deres 
erfaringer og fungere som ambassadører 
for den potentielle næste generation af 
deltagere i Det Europæiske 
Solidaritetskorps gennem 
tilrådighedsstillelse af et netværk.

5. Det Europæiske Solidaritetskorps' 
kvalitetsmærke fører ikke automatisk til 
finansiering under Det Europæiske 
Solidaritetskorps.

5. Det Europæiske Solidaritetskorps' 
kvalitetsmærke fører ikke automatisk til 
finansiering under Det Europæiske 
Solidaritetskorps.

6. Solidaritetsaktiviteter og dermed 
forbundne kvalitets- og 
støtteforanstaltninger, der tilbydes af en 
deltagende organisation, kan modtage 
støtte under Det Europæiske 
Solidaritetskorps eller fra andre 
finansieringskilder, som ikke afhænger af 
EU-budgettet.

6. Solidaritetsaktiviteter og dermed 
forbundne kvalitets- og 
støtteforanstaltninger, der tilbydes af en 
deltagende organisation, kan modtage 
støtte under Det Europæiske 
Solidaritetskorps eller fra andre 
finansieringskilder, som ikke afhænger af 
EU-budgettet.

7. For organisationer, der deltager i 
forbindelse med aktiviteter som beskrevet i 
artikel 11, prioriteres de frivilliges 
sikkerhed højt.

7. For organisationer, der deltager i 
forbindelse med aktiviteter som beskrevet i 
artikel 11, prioriteres de frivilliges 
sikkerhed højt.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De nationale agenturer, jf. artikel 
23, udvikler en sammenhængende tilgang
med henblik på effektiv opsøgende 
virksomhed og formidling og udnyttelse af 
resultater af aktiviteter, der er støttet under 
de aktioner, de forvalter under 

3. De nationale agenturer, jf. artikel 
23, udvikler politikker med henblik på 
effektiv opsøgende virksomhed. Sådanne 
politikker skal også være rettet mod unge 
med færre muligheder, herunder i 
fjerntliggende områder, og mod 
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programmet, bistår generelt 
Kommissionen i forbindelse med 
formidlingen af information om 
programmet, herunder oplysninger om 
aktioner og aktiviteter, der forvaltes på 
nationalt plan og EU-plan, og dets 
resultater og informerer de relevante 
målgrupper om aktioner og aktiviteter i 
deres land.

formidling og udnyttelse af resultater af 
aktiviteter, der er støttet under de aktioner, 
de forvalter, og som også inddrager 
ungdomsorganisationer og specialiserede 
ungdomsinformationstjenester, alt efter 
hvad der er relevant.

Kommunikationsaktiviteter skal også 
bidrage til kommunikationen udadtil om 
Unionens politiske prioriteter, forudsat at 
de vedrører denne forordnings 
overordnede mål, og at de udgør en 
merværdi for Unionen og øger dens 
synlighed.

De deltagende organisationer bruger 
navnet "Det Europæiske 
Solidaritetskorps" i forbindelse med 
kommunikation og formidling af 
oplysninger vedrørende Det Europæiske 
Solidaritetskorps.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen organiserer 
regelmæssigt møder med og uddannelse 
for netværket af nationale agenturer med 
det formål at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af Det Europæiske 
Solidaritetskorps på tværs af alle 
deltagerlande. Kommissionen hører 
regelmæssigt centrale interessenter, 
herunder de deltagende organisationer, 
om gennemførelsen af Det Europæiske 
Solidaritetskorps.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indikatorer til overvågning og 
rapportering:

Det Europæiske Solidaritetskorps følges 
nøje for at måle, i hvilket omfang det 
generelle og de specifikke mål er nået, 
samt for at overvåge udbyttet, resultaterne 
og virkningerne heraf. Med henblik herpå 
fastsættes der et sæt 
minimumsindikatorer, der skal tjene som 
grundlag for et fremtidigt detaljeret 
program for overvågning af udbyttet, 
resultaterne og virkningerne af Det 
Europæiske Solidaritetskorps, herunder et 
udvidet sæt kvalitative og kvantitative 
indikatorer:

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Bilag

Indikatorer til overvågning og 
rapportering:

Outputindikatorer

a) antallet af deltagere i 
solidaritetsaktiviteter

a) antallet af deltagere i frivilligt 
arbejde (inden for og på tværs af 
landegrænser), opdelt efter land, alder, 
køn samt erhvervsmæssig og 
uddannelsesmæssig baggrund

b) den procentdel af deltagerne, der 
udgøres af unge med færre muligheder og

b) antallet af deltagere i 
praktikophold (inden for og på tværs af 
landegrænser), opdelt efter land, alder og 
køn samt erhvervsmæssig og
uddannelsesmæssig baggrund

c) antallet af organisationer, som har 
fået tildelt Det Europæiske 
Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

c) antallet af deltagere i job (inden for 
og på tværs af landegrænser), opdelt efter 
land, alder, køn samt erhvervsmæssig og 
uddannelsesmæssig baggrund

ca) antallet af deltagere i 
solidaritetsprojekter, opdelt efter land, 
alder, køn samt erhvervsmæssig og 
uddannelsesmæssig baggrund
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cb) antallet af organisationer, som har 
fået tildelt kvalitetsmærket, opdelt efter 
land og modtaget finansiering

cc) antallet af deltagende unge med 
færre muligheder. Resultatindikatorer 
(sammensatte indikatorer)

cd) antallet af deltagere, der 
rapporterer om et positivt læringsudbytte

ce) antallet af deltagere, hvis 
læringsudbytte er blevet anerkendt via et 
certifikat såsom ungdomspasset eller en 
anden form for formel anerkendelse af 
deres deltagelse i Det Europæiske 
Solidaritetskorps

cf) deltagernes samlede 
tilfredshedsgrad med hensyn til kvaliteten 
af aktiviteter

cg) antallet af personer, der har fået 
støtte direkte eller indirekte gennem 
solidaritetsaktiviteter.

Endvidere sikres der i relevant omfang 
sammenhæng med nøgleindikatorer for 
området Ungdom, jf. bilag i [XX ny 
Erasmus+-forordning].
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