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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie cultuur 
en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie is gebouwd op 
solidariteit tussen burgers en tussen 
lidstaten. Deze gemeenschappelijke 
waarde geeft richting aan haar 
handelingen en zorgt voor de eenheid die 
nodig is om het hoofd te bieden aan de 
huidige en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen. Jonge Europeanen willen
daarbij helpen door hun solidariteit in de 
praktijk te brengen.

(1) Solidariteit, niet alleen tussen 
burgers, maar ook tussen volkeren en 
landen, vormt de basis voor een 
ontwikkelde en democratische 
samenleving. Deze gemeenschappelijke 
waarde, die is neergelegd in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, moet vooral met het oog op de 
huidige en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen worden bevorderd. Jongeren 
zullen daarbij ook in de toekomst kunnen
helpen door hun solidariteit in de praktijk 
te brengen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de toespraak over de Staat van de 
Unie van 14 september 2016 werd 
benadrukt dat Europa moet investeren in 
jongeren en werd de oprichting 
aangekondigd van een Europees 
Solidariteitskorps ("het programma"), dat
voor jongeren in de hele Unie 
mogelijkheden moet scheppen om een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de 
samenleving, solidariteit te tonen en hun
vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij 
niet alleen aan het werk kunnen, maar 
ook uiterst waardevolle persoonlijke 

(2) In de toespraak over de Staat van de 
Unie van 14 september 2016 werd 
benadrukt dat Europa moet investeren in 
jongeren en werd de oprichting 
aangekondigd van een Europees 
Solidariteitskorps ("het programma"), dat 
jongeren in de hele Unie in staat moet 
stellen om een betekenisvolle bijdrage te 
leveren aan de samenleving, solidariteit te 
tonen, vaardigheden te ontwikkelen en 
betrekkingen aan te knopen op basis van 
hun praktijkervaring in het kader van 
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ervaring opdoen. gemeenschapsgerichte activiteiten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Jongeren moeten laagdrempelige 
kansen krijgen om deel te nemen aan 
solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de 
mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 
de gemeenschappen uit te drukken en 
tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 
vaardigheden en competenties te 
verwerven voor hun persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling en hun ontwikkeling als 
burger, waardoor hun inzetbaarheid 
verbetert. Die activiteiten moeten ook de 
mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs 
en werknemers ondersteunen.

(5) Jongeren, ook kansarme jongeren,
moeten laagdrempelige kansen krijgen om 
deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. 
Die kunnen hun de mogelijkheid bieden 
hun betrokkenheid bij de gemeenschappen 
uit te drukken en tegelijkertijd nuttige 
ervaring op te doen en vaardigheden en 
competenties te verwerven voor hun 
persoonlijke, educatieve, sociale en 
professionele ontwikkeling en hun 
ontwikkeling als burger, waardoor hun 
inzetbaarheid verbetert. Zulke activiteiten 
moeten ook de mobiliteit van jonge 
vrijwilligers, stagiairs en werknemers 
ondersteunen, evenals multiculturele 
uitwisseling.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De aan jongeren aangeboden 
solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 
kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen 
aan onvervulde behoeften van de 
samenleving, bijdragen tot de versterking
van gemeenschappen, jongeren de 
mogelijkheid bieden waardevolle kennis en 
competenties te verwerven, financieel
toegankelijk zijn voor jongeren en worden 
uitgevoerd in veilige en gezonde 
omstandigheden.

(6) De aan jongeren aangeboden 
solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 
kwaliteit zijn: zij moeten bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het Europees Solidariteitskorps, sociale 
uitdagingen helpen overwinnen en de 
solidariteit vergroten, alsook 
tegemoetkomen aan de behoeften van
lokale gemeenschappen.
Solidariteitsactiviteiten moeten jongeren 
de mogelijkheid bieden waardevolle kennis 
en competenties voor persoonlijke, sociale, 
burgerschaps- en professionele 
ontwikkeling te verwerven, inclusief een 
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robuuste onderwijs- en 
opleidingsdimensie, moeten toegankelijk 
zijn voor alle jongeren, waarbij met name 
wordt gestreefd naar deelname van 
kansarme jongeren, moeten worden 
uitgevoerd in veilige en gezonde 
omstandigheden, en naar behoren worden 
gevalideerd. De solidariteitsactiviteiten 
mogen geen negatieve invloed hebben op 
bestaande banen of stages, moeten 
bijdragen aan het versterken van de 
toezeggingen van bedrijven op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en mogen deze toezeggingen 
niet vervangen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt één contactpunt voor 
solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en 
daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor 
samenhang en complementariteit met 
andere relevante beleidsterreinen en 
programma's van de Unie. Het Europees 
Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke 
punten en synergieën van de programma's 
die eraan voorafgingen en bestaande 
programma's, met name het Europees 
vrijwilligerswerk en de EU-vrijwilligers 
voor humanitaire hulp. Het vormt ook een 
aanvulling op de inspanningen van de 
lidstaten om jongeren te ondersteunen en 
de overgang van school naar werk te 
vergemakkelijken in het kader van de 
jongerengarantie door hun extra kansen te 
bieden om de arbeidsmarkt te betreden in 
de vorm van een stage of een baan op 
solidariteitsgerelateerde gebieden in hun 
eigen of een andere lidstaat. Daarnaast 
wordt gezorgd voor complementariteit met 
bestaande EU-netwerken die betrekking 
hebben op de activiteiten in het kader van 
het Europees Solidariteitskorps, zoals het 

(7) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt één contactpunt voor 
solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en 
daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor 
samenhang en complementariteit met 
andere relevante beleidsterreinen, 
programma's en instrumenten van de 
Unie. Het Europees Solidariteitskorps 
bouwt voort op de sterke punten en 
synergieën van de programma's die eraan 
voorafgingen en bestaande programma's, 
met name het Europees vrijwilligerswerk 
en de EU-vrijwilligers voor humanitaire 
hulp. Het vormt ook een aanvulling op de 
inspanningen van de lidstaten om jongeren 
te ondersteunen en de overgang van school 
naar werk te vergemakkelijken in het kader 
van regelingen zoals de jongerengarantie 
door hun extra kansen te bieden om de 
arbeidsmarkt te betreden in de vorm van 
een stage of een baan op 
solidariteitsgerelateerde gebieden in hun 
eigen of een andere lidstaat. Daarnaast 
wordt gezorgd voor complementariteit met 
bestaande EU-netwerken die betrekking 
hebben op de activiteiten in het kader van 
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Europees netwerk van openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, Eures en het 
Eurodesk-netwerk. Bovendien moet 
worden gezorgd voor complementariteit 
tussen bestaande regelingen (in het 
bijzonder nationale solidariteitsregelingen
en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) 
en het Europees Solidariteitskorps door in 
voorkomend geval voort te bouwen op 
goede praktijken.

het Europees Solidariteitskorps, zoals het 
Europees netwerk van openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, Eures en het 
Eurodesk-netwerk. Er moet eveneens 
worden gewerkt aan bevordering van
complementariteit en loyale samenwerking 
tussen de bestaande regelingen en het 
Europees Solidariteitskorps, in het 
bijzonder middels regelingen voor 
solidariteitswerk, vrijwilligerswerk, 
burgerdienst en mobiliteitsprogramma's 
voor jongeren op nationaal, regionaal of 
lokaal niveau, alsook - in voorkomend 
geval - voor aansluiting op de prioriteiten 
in verband met solidariteit en jeugd in de 
deelnemende landen, teneinde de impact 
en de sterke punten van dergelijke 
regelingen wederzijds te versterken en 
voort te bouwen op goede praktijken. Het 
Europees Solidariteitskorps mag niet in de 
plaats komen van gelijkaardige nationale 
regelingen voor solidariteitswerk, 
vrijwilligerswerk, burgerdienst en 
mobiliteit. Er moet voor gelijke toegang 
van alle jongeren tot nationale 
solidariteitsactiviteiten worden gezorgd. 
Partnerschappen met Europese netwerken 
die gespecialiseerd zijn in prangende 
maatschappelijke problemen moeten 
worden gestimuleerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

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 

(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. Deze mogelijkheden moeten 
helpen tegemoet te komen aan onvervulde 
behoeften van de samenleving en 
bijdragen tot de versterking van 
gemeenschappen, en tegelijk ook 
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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.

bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, 
sociale en professionele ontwikkeling van 
jongeren 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. 
Het moet ook bijdragen aan de 
ondersteuning en versterking van 
bestaande organisaties die 
solidariteitsacties uitvoeren.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen en 
tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van een jongere en aan zijn 
ontwikkeling als burger, waarbij de 
activiteiten de vorm kunnen aannemen van 
vrijwilligerswerk, stages en banen, 
projecten of netwerkactiviteiten die zijn 
ontwikkeld met betrekking tot 
verschillende gebieden zoals onderwijs en 
opleiding, werkgelegenheid, 
gendergelijkheid, ondernemerschap (in het 
bijzonder sociaal ondernemerschap), 
burgerschap en democratische participatie, 
milieu en natuurbescherming, klimaatactie, 
rampenpreventie -paraatheid en 
hersteloperaties, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, het verstrekken 
van levensmiddelen en non-foodartikelen, 
gezondheid en welzijn, creativiteit en 
cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, 
sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang 

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen en 
tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van een jongere en aan zijn 
ontwikkeling als burger, waarbij de 
activiteiten de vorm kunnen aannemen van 
vrijwilligerswerk, stages en banen, 
projecten of netwerkactiviteiten die zijn 
ontwikkeld met betrekking tot 
verschillende gebieden zoals onderwijs en 
opleiding, sociale inclusie en integratie 
van personen met een beperking, 
werkgelegenheid, gendergelijkheid, 
ondernemerschap (in het bijzonder sociaal 
ondernemerschap), burgerschap en 
democratische participatie, milieu en 
natuurbescherming, klimaatactie, 
rampenpreventie -paraatheid en 
hersteloperaties, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, het verstrekken 
van levensmiddelen en non-foodartikelen, 
gezondheid en welzijn, creativiteit en 
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en integratie van onderdanen van derde 
landen, territoriale samenwerking en 
cohesie, en grensoverschrijdende 
samenwerking. Dergelijke 
solidariteitsactiviteiten omvatten een solide 
leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd 
via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en 
na de solidariteitsactiviteit aan de 
deelnemers kunnen worden aangeboden.

cultuur, de bescherming van cultureel 
erfgoed, lichamelijke opvoeding en sport, 
sociale bijstand en welzijnszorg, hulp aan 
jongeren, de opvang en integratie van 
onderdanen van derde landen, territoriale 
samenwerking en cohesie, en 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Dergelijke solidariteitsactiviteiten 
omvatten een solide leer- en 
opleidingsbasis, die wordt gelegd via 
zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na 
de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers 
kunnen worden aangeboden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Vrijwilligersactiviteiten (zowel 
binnen als buiten de Unie) vormen een 
rijke ervaring in een niet-formele en 
informele leeromgeving, die bijdraagt tot 
de persoonlijke, sociaal-educatieve en 
professionele ontwikkeling van de 
jongeren en die hun actieve burgerschap en 
inzetbaarheid vergroot. 
Vrijwilligersactiviteiten mogen geen
negatieve gevolgen hebben voor potentiële 
of bestaande banen of als vervanging 
daarvan worden beschouwd. De 
Commissie en de lidstaten moeten via de 
open coördinatiemethode samenwerken bij 
beleid inzake vrijwilligerswerk voor 
jongeren.

(11) Vrijwilligersactiviteiten (zowel 
binnen als buiten de Unie) vormen een 
rijke ervaring in een niet-formele en 
informele leeromgeving, die bijdraagt tot 
de persoonlijke, sociaal-educatieve en 
professionele ontwikkeling van de 
jongeren en die hun actieve burgerschap, 
democratische participatie en 
inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligerswerk 
moet gebaseerd zijn op een schriftelijke 
overeenkomst voor vrijwilligerswerk en
vrijwilligersactiviteiten mogen geen 
negatieve gevolgen hebben voor potentiële 
of bestaande banen of als vervanging 
daarvan worden beschouwd. De 
Commissie en de lidstaten moeten via de 
open coördinatiemethode samenwerken bij 
beleid inzake vrijwilligerswerk voor 
jongeren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Stages en banen op 
solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen 
jongeren extra kansen bieden om op de 
arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de 
inzetbaarheid en de productiviteit van 
jongeren helpen bevorderen en hun
overgang van school naar werk 
vergemakkelijken, wat essentieel is om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
De stageactiviteiten die in het kader van 
het Europees Solidariteitskorps worden 
aangeboden, moeten voldoen aan de 
kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling 
van de Raad inzake een kwaliteitskader 
voor stages21. De aangeboden stages en 
banen fungeren voor jongeren als een 
springplank om de arbeidsmarkt te 
betreden, en worden daarom 
gecombineerd met adequate 
ondersteuning na afloop van de activiteit. 
De stages en banen worden gefaciliteerd 
door relevante arbeidsmarktactoren, met 
name openbare en particuliere diensten 
voor arbeidsvoorziening, sociale partners 
en kamers van koophandel, en worden 
door de deelnemende organisatie vergoed.
Als deelnemende organisaties moeten zij
financiering aanvragen via het bevoegde 
uitvoeringsorgaan van het Europees 
Solidariteitskorps voor de bemiddeling 
tussen de deelnemende jongeren en de 
werkgevers die stages en banen in 
solidariteitsgerelateerde sectoren 
aanbieden.

(12) Gemakkelijk toegankelijke stages
en banen moeten zowel vanuit financieel 
als organisatorisch oogpunt duidelijk 
worden onderscheiden van 
vrijwilligerswerk. Stages mogen nooit in 
de plaats komen van banen. Betaalde 
stages en banen kunnen echter een 
stimulans vormen voor achtergestelde en 
kansarme jongeren om deel te nemen aan 
solidariteitsgerelateerde activiteiten 
waartoe zij anders wellicht geen toegang 
zouden hebben, en bieden tegelijkertijd 
een duidelijke Europese meerwaarde bij 
het aanpakken van onopgeloste 
maatschappelijke uitdagingen en 
versterken van lokale gemeenschappen.
Stages kunnen voor jongeren de overgang 
van school naar werk vergemakkelijken, en 
kunnen hun inzetbaarheid vergroten, wat 
essentieel is om hun duurzame integratie
op de arbeidsmarkt te verwezenlijken. De 
aangeboden stages en banen fungeren 
voor jongeren als een springplank om de 
arbeidsmarkt te betreden. Stages en banen
die in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps worden aangeboden, 
moeten altijd worden betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
een stageplaats of een baan aanbiedt.
Stages moeten stoelen op een schriftelijke 
stage-overeenkomst overeenkomstig de 
wetgeving van het land waar de stage 
plaatsvindt, indien van toepassing, en 
moeten voldoen aan de beginselen van de 
Aanbeveling van de Raad van 10 maart 
2014 inzake een kwaliteitskader voor
stages, altijd betaald worden en gebaseerd 
zijn op een schriftelijke overeenkomst21.
Banen moeten stoelen op een 
arbeidsovereenkomst overeenkomstig de 
nationale wetgeving of de toepasselijke 
collectieve overeenkomsten, of beide, van 
het deelnemende land waar de baan wordt 
uitgeoefend. Financiële steun aan 
deelnemende organisaties die een baan 
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aanbieden, mag niet langer dan twaalf 
maanden worden geboden. De 
deelnemende organisaties moeten 
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. Stages en banen moeten 
gepaard gaan met adequate 
voorbereiding, opleiding op de werkplek 
en ondersteuning na plaatsing, in functie 
van de deelname van de deelnemer. De 
stages en banen moeten worden 
gefaciliteerd door relevante 
arbeidsmarktactoren, met name openbare 
en particuliere diensten voor 
arbeidsvoorziening, sociale partners en 
kamers van koophandel, alsook 
organisaties die lid zijn van EURES, 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
2016/589 van het Europees Parlement en 
de Raad in het geval van 
grensoverschrijdende activiteiten.

__________________ __________________

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 14 maart 
2014 inzake een kwaliteitskader voor 
stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

21 bis Verordening (EU) nr. 2016/589 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 april 2016 inzake een Europees 
netwerk van diensten voor 
arbeidsvoorziening (EURES), de toegang 
van werknemers tot mobiliteitsdiensten en 
de verdere integratie van de 
arbeidsmarkten en tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en 
(EU) nr. 1296/2013 (PB L 107 van 
22.4.2016, blz. 1).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er moet voor worden 
gezorgd dat stages en banen beschikbaar 
worden gesteld aan alle jongeren, en met 
name aan jongeren die minder kansen 
hebben om aan solidariteitsgerelateerde 
activiteiten deel te nemen, met inbegrip 
van jongeren met een beperking, sociaal 
of cultureel achtergestelde jongeren, 
jonge migranten en jongeren die in 
geïsoleerde plattelandsgebieden of in de 
ultraperifere gebieden van de Unie 
wonen. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De zin voor initiatief van jongeren 
is een belangrijke troef voor de 
maatschappij en de arbeidsmarkt. Het 
Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect 
bevorderen door jongeren de kans te 
bieden hun eigen projecten voor het 
aanpakken van specifieke uitdagingen ten 
bate van hun lokale gemeenschappen te 
bedenken en uit te voeren. Die projecten 
zijn een gelegenheid om ideeën uit te 
proberen en helpen jongeren om zelf de 
drijvende kracht achter 
solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen
ook als springplank naar verdere 
betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten 
en zijn een eerste stap om de deelnemers 
aan het Europees Solidariteitskorps aan te 
moedigen als zelfstandige in de
solidariteitsgerelateerde, non-profit- en 
jeugdsector aan de slag te gaan of
verenigingen, ngo's of andere organisaties 
in die sectoren op te zetten.

(13) De zin voor initiatief van jongeren 
en hun actieve burgerschap zijn
belangrijke troeven voor de maatschappij 
en de arbeidsmarkt. Het Europees 
Solidariteitskorps helpt dit aspect 
bevorderen door jongeren de kans te 
bieden hun eigen projecten voor het 
aanpakken van specifieke uitdagingen ten 
bate van hun lokale gemeenschappen te 
bedenken en uit te voeren. Dergelijke
projecten moeten een gelegenheid zijn 
voor jongeren om innovatieve oplossingen
te bedenken en op duurzame wijze ideeën 
uit te proberen, om hen te helpen de 
drijvende kracht achter 
solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen
ook dienen als springplank naar verdere 
betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten 
en kunnen een eerste stap zijn in het 
stimuleren van deelnemers aan het 
Europees Solidariteitskorps om de stap te 
zetten naar sociaal ondernemerschap of 
een rol als vrijwilliger in verenigingen, 
niet-gouvernementele organisaties 
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(ngo's), jeugdorganisaties of andere 
organisaties die actief zijn in
solidariteitsgerelateerde, non-profit-, 
jeugd- en gehandicaptensectoren, en hun 
eigen verenigingen op te zetten. 
Ondersteuning na plaatsing is erop 
gericht jongeren te ondersteunen om 
betrokken bij en actief in de 
solidariteitssector te blijven, onder meer 
door middel van engagement in 
verenigingen, coöperaties, sociale 
ondernemingen, jongerenorganisaties en 
gemeenschapscentra alsmede de sector 
die personen met een beperking 
ondersteunt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Jongeren en organisaties die 
deelnemen aan het Europees 
Solidariteitskorps moeten voelen dat zij 
deel uitmaken van een gemeenschap van 
personen en entiteiten die zich inzetten 
voor meer solidariteit in heel Europa. 
Tegelijkertijd hebben de deelnemende 
organisaties behoefte aan ondersteuning 
om hun capaciteit te versterken zodat zij 
hoogwaardige activiteiten kunnen 
aanbieden aan een toenemend aantal 
deelnemers. Het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunt 
netwerkactiviteiten om de betrokkenheid 
van de jongeren en de deelnemende 
organisaties bij deze gemeenschap te 
verstevigen, het teamgevoel binnen het 
Europees Solidariteitskorps te bevorderen 
en de uitwisseling van nuttige ervaringen 
en praktijken aan te moedigen. Die 
activiteiten dragen ook bij tot een grotere 
bekendheid van het Europees 
Solidariteitskorps onder openbare en 
particuliere actoren en tot het verzamelen 
van feedback van deelnemers en 
deelnemende organisaties over de 

(14) Jongeren en organisaties die
deelnemen aan het Europees 
Solidariteitskorps moeten voelen dat zij 
deel uitmaken van een gemeenschap van 
personen en entiteiten die zich inzetten 
voor meer solidariteit in heel Europa. 
Tegelijkertijd hebben de deelnemende 
organisaties behoefte aan ondersteuning 
om hun capaciteit te versterken zodat zij 
hoogwaardige activiteiten kunnen 
aanbieden aan een toenemend aantal 
deelnemers. Het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunt 
netwerkactiviteiten om de betrokkenheid 
van de jongeren en de deelnemende 
organisaties bij deze gemeenschap te 
verstevigen, het teamgevoel binnen het 
Europees Solidariteitskorps te bevorderen 
en de uitwisseling van beste ervaringen en 
praktijken aan te moedigen. Die 
activiteiten dragen ook bij tot een grotere 
bekendheid van het Europees
Solidariteitskorps onder openbare en 
particuliere actoren en tot het verzamelen 
van feedback van deelnemers en 
deelnemende organisaties over de 
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uitvoering van het Europees 
Solidariteitskorps.

uitvoering van het Europees 
Solidariteitskorps.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Er moet vooral aandacht worden 
besteed aan de kwaliteit van 
solidariteitsactiviteiten en de andere 
mogelijkheden die in het kader van het 
Europees Solidariteitskorps worden 
aangeboden. Dat kan met name door 
deelnemers online- en offline-opleiding 
en taalondersteuning te bieden op een 
wijze die het beginsel van meertaligheid 
respecteert, alsmede verzekering, 
administratieve ondersteuning en 
ondersteuning na afloop van de activiteit 
en in de validatie van de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
deelnemers hebben opgedaan door hun 
ervaring bij het Europees 
Solidariteitskorps. Deze 
ondersteuningsmaatregelen moeten 
worden opgezet in samenwerking met 
jeugdorganisaties en andere non-profit-
en maatschappelijke organisaties, zodat 
gebruik kan worden gemaakt van hun 
deskundigheid in het veld. De 
ondersteuningsmaatregelen moeten 
rekening houden met de omgeving en de 
aard van de door de deelnemers verrichte 
activiteiten, met bijzondere aandacht voor 
mogelijke risico's. De beveiliging en 
veiligheid van de deelnemers blijven, met 
name in het geval van kinderen en 
personen in kwetsbare situaties, van het 
grootste belang en vrijwilligers mogen niet 
worden ingezet bij operaties die 
plaatsvinden in gebieden waar zich 
internationale en niet-internationale 
gewapende conflicten afspelen, noch in 
voorzieningen die niet voldoen aan de 
internationale mensenrechtennormen of 
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het beleid van de Unie, zoals het streven 
om kinderen niet meer in instellingen te 
plaatsen en de maatregelen 
overeenkomstig welke de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESI-
fondsen) niet mogen worden aangewend 
voor de instandhouding van residentiële 
instellingen. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Deelnemers mogen enkel 
worden ingezet bij solidariteitsactiviteiten 
waarbij zij direct contact hebben met 
kinderen indien zij over de daarvoor 
vereiste kwalificaties beschikken en nadat 
zij een scholing op het gebied van 
kinderbescherming hebben voltooid en 
doorlichtingsprocedures hebben 
doorlopen. Tijdens deze activiteiten 
moeten passende beleidsmaatregelen en 
procedures ter bescherming van de 
kinderen en de deelnemers worden 
gehanteerd en moeten de deze laatsten 
voortdurend onder toezicht staan, zodat 
kan worden gewaarborgd dat de 
maatregelen ter bescherming van de 
kinderen daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om ervoor te zorgen dat de 
activiteiten in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps daadwerkelijk een 
impact hebben op de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van de deelnemers en op hun 

(16) Om ervoor te zorgen dat de 
activiteiten in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps daadwerkelijk een 
impact hebben op de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van de deelnemers en op hun 
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ontwikkeling als burger, moeten de kennis, 
vaardigheden en competenties die het 
leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk 
in kaart worden gebracht en 
gedocumenteerd. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de nationale 
omstandigheden en bijzonderheden, zoals 
aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad 
van 20 december 2012 betreffende de 
validatie van niet-formeel en informeel 
leren22.

ontwikkeling als burger, moeten de kennis, 
vaardigheden en competenties die het 
leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk 
in kaart worden gebracht en 
gedocumenteerd. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de nationale 
omstandigheden en bijzonderheden, zoals 
aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad 
van 20 december 2012 betreffende de 
validatie van niet-formeel en informeel 
leren22. Hiertoe moet, in voorkomend 
geval, het gebruik van effectieve 
instrumenten op het niveau van de Unie 
en de lidstaten voor de erkenning van 
niet-formeel en informeel leren, zoals 
Youthpass en Europass, worden 
gestimuleerd.

__________________ __________________

22 Aanbeveling van de Raad van 
20 december 2012 betreffende de validatie 
van niet-formeel en informeel leren 
(PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

22 Aanbeveling van de Raad van 
20 december 2012 betreffende de validatie 
van niet-formeel en informeel leren 
(PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met behulp van een 
kwaliteitskeurmerk moet worden 
gewaarborgd dat de deelnemende 
organisaties, wat hun rechten en 
verantwoordelijkheden gedurende alle 
fasen van de solidariteitservaring betreft,
voldoen aan de beginselen en vereisten van 
het Europees Solidariteitskorps. Het 
behalen van het kwaliteitskeurmerk is een 
voorwaarde voor deelname, maar mag niet 
automatisch leiden tot financiering uit 
hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(17) Met behulp van een 
kwaliteitskeurmerk moet worden 
gewaarborgd dat de deelnemende 
organisaties voldoen aan de beginselen en 
vereisten van het Europees 
Solidariteitskorps. Er moeten aparte 
kwaliteitskeurmerken worden ingevoerd 
voor vrijwilligerswerk en voor stages en 
banen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de specifieke kenmerken van elk 
component, om ervoor te zorgen dat de 
deelnemende organisaties daadwerkelijk 
en blijvend voldoen aan de beginselen en 
vereisten van het Europees 
Solidariteitskorps, wat hun rechten en 
verantwoordelijkheden gedurende alle 
fasen van de solidariteitservaring betreft. 
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Het behalen van het kwaliteitskeurmerk 
zou een voorwaarde moeten zijn voor 
deelname, maar mag niet automatisch 
leiden tot financiering uit hoofde van het 
Europees Solidariteitskorps. De procedure 
voor de toekenning van een 
kwaliteitskeurmerk mag geen bijkomende 
bureaucratie meebrengen die organisaties 
en particuliere ondernemingen ervan zou 
weerhouden om bij te dragen aan het 
Europees Solidariteitskorps.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps moet voortdurend verder 
worden ontwikkeld om het Europees 
Solidariteitskorps goed toegankelijk te 
houden en te zorgen voor een centraal 
contactpunt, zowel voor geïnteresseerde 
personen als organisaties, onder meer in 
verband met inschrijving, identificatie en 
afstemming van profielen en 
mogelijkheden, netwerkactiviteiten en 
virtuele uitwisselingen, online opleiding, 
taalondersteuning en ondersteuning na 
afloop van de activiteit, en eventuele 
andere nuttige functies die in de toekomst 
kunnen worden toegevoegd.

(23) De portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps moet voortdurend verder 
worden ontwikkeld om het Europees 
Solidariteitskorps goed toegankelijk te 
houden en ook voor personen met een 
handicap goed toegankelijk te zijn, en te 
zorgen voor een centraal contactpunt, 
zowel voor geïnteresseerde personen als 
organisaties, onder meer in verband met 
inschrijving, identificatie en afstemming 
van profielen en mogelijkheden, 
netwerkactiviteiten en virtuele 
uitwisselingen, online opleiding, 
taalondersteuning en ondersteuning na 
afloop van de activiteit, en eventuele 
andere nuttige functies die in de toekomst 
kunnen worden toegevoegd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Het is van essentieel belang 
voor de goede werking van het 
programma en de tijdige uitvoering van 
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de acties dat er in het kader van de 
werkprogramma's van het Europees 
Solidariteitskorps mechanismen worden 
ingesteld die ervoor zorgen dat er binnen 
een redelijk en betrekkelijk voorspelbaar 
tijdsbestek plaatsen worden aangeboden 
aan ingeschreven jongeren. Daarom 
moeten ingeschreven jongeren op 
regelmatige basis informatie en updates 
toegestuurd krijgen over beschikbare 
plaatsen en actief betrokken deelnemende
organisaties, zodat hun betrokkenheid bij 
het Europees Solidariteitskorps na hun 
inschrijving wordt gestimuleerd en ze 
tegelijk de kans krijgen om rechtstreeks 
contact op te nemen met de actoren die op 
nationaal en Europees niveau actief zijn 
op solidariteitsgerelateerde gebieden.

Amendement 19

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 

(28) In het bijzonder moet erop worden 
gelet dat de door het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten 
toegankelijk zijn voor alle jongeren en 
vooral voor degenen met minder kansen, 
zoals nader omschreven in de inclusie- en 
diversiteitsstrategie die is ontwikkeld en 
toegepast in het kader van het Erasmus+-
programma op jeugdgebied. Er moeten 
bijzondere maatregelen, zoals 
solidariteitsactiviteiten en persoonlijke 
advisering met passende formaten,
worden getroffen om de sociale inclusie en 
de deelname van kansarme jongeren en 
jongeren met een beperking 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 
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— 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.

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.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om de doelstellingen van het 
programma beter te kunnen 
verwezenlijken, is het wenselijk dat de 
Commissie, de lidstaten en de nationale 
agentschappen nauw samenwerken, in 
partnerschap met niet-gouvernementele 
organisaties, jeugdorganisaties en lokale 
belanghebbenden die ervaring hebben met 
solidariteitsacties.

(39) Om de doelstellingen van het 
programma beter te kunnen verwezenlijken
dienen de Commissie, de lidstaten en de 
nationale agentschappen nauw samen te 
werken, in partnerschap met niet-
gouvernementele organisaties, 
jeugdorganisaties, organisaties die 
personen met een handicap 
vertegenwoordigen en lokale 
belanghebbenden die ervaring hebben met 
solidariteitsacties.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om te zorgen voor een efficiëntere 
communicatie met het brede publiek en een 
sterkere synergie tussen de op initiatief van 
de Commissie ondernomen 
communicatieactiviteiten, moeten de bij 

(40) Om te zorgen voor een efficiëntere 
communicatie met het brede publiek en een 
sterkere synergie tussen de op initiatief van 
de Commissie ondernomen 
communicatieactiviteiten, moeten de bij 
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deze verordening voor communicatie 
toegewezen middelen ook worden gebruikt 
voor institutionele communicatie 
betreffende de politieke prioriteiten van de 
Unie, voor zover deze verband houden met 
de algemene doelstellingen van deze 
verordening.

deze verordening voor communicatie 
toegewezen middelen ook worden gebruikt 
voor toegankelijke institutionele 
communicatie betreffende de politieke 
prioriteiten van de Unie, voor zover deze 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1) "solidariteitsactiviteit": een 
tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees 
Solidariteitskorps en die de vorm kan 
hebben van vrijwilligerswerk, stages, 
banen, solidariteitsprojecten en 
netwerkactiviteiten op verschillende 
gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, 
waarbij de Europese meerwaarde en de 
naleving van de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften worden 
gewaarborgd, en die geen activiteiten 
omvat die in strijd zijn met internationale 
mensenrechtennormen en het beleid van 
de Unie, zoals het streven om kinderen en 
personen met een beperking niet meer in 
instellingen te plaatsen;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "kansarme jongeren": jongeren die 
kampen met bepaalde belemmeringen die 
hen er om economische, sociale, culturele, 
geografische of gezondheidsredenen of 
redenen zoals een handicap en
leerproblemen van weerhouden 

4) "kansarme jongeren": jongeren die 
kampen met bepaalde belemmeringen die 
hen er om economische, sociale, culturele, 
geografische of gezondheidsredenen, of 
redenen zoals een handicap of
leerproblemen, of omdat zij zijn 



PE627.020v02-00 20/36 AD\1170497NL.docx

NL

daadwerkelijk toegang te krijgen tot 
mogelijkheden in het kader van het 
programma;

opgegroeid in een zorginstelling, van 
weerhouden daadwerkelijk toegang te 
krijgen tot mogelijkheden in het kader van 
het programma;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5) "deelnemende organisatie": een 
publieke of private entiteit, ongeacht of 
deze zich op lokaal, regionaal, nationaal of 
internationaal niveau bevindt en of het 
gaat om een organisatie met dan wel 
zonder winstoogmerk, die het 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps heeft gekregen, hetgeen 
waarborgt dat de desbetreffende entiteit in 
staat is de solidariteitsactiviteiten 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
Europees Solidariteitskorps uit te voeren, 
en die een deelnemer vrijwilligerswerk, 
een stage of een baan aanbiedt of andere 
activiteiten in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps uitvoert en ondersteunt;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "vrijwilligerswerk": een 
solidariteitsactiviteit die als onbetaalde 
vrijwilligersactiviteit wordt uitgevoerd 
voor een periode van ten hoogste twaalf 
maanden;

6) "vrijwilligerswerk": een 
solidariteitsactiviteit in de vorm van een
onbetaalde vrijwilligersactiviteit die wordt 
uitgevoerd voor een periode van ten 
hoogste twaalf maanden en die jongeren 
de kans biedt bij te dragen aan de 
werkzaamheden van deelnemende 
organisaties voor solidariteitsactiviteiten 
ten bate van de gemeenschappen waarin 
de activiteiten worden verricht;
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) "stage": een solidariteitsactiviteit 
voor een periode van twee tot en met zes 
maanden, eenmalig te verlengen met 
maximaal twaalf maanden, die wordt 
aangeboden en betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
aan het Europees Solidariteitskorps 
ontvangt;

7) "stage": een betaalde 
solidariteitsactiviteit in de vorm van 
praktijkwerk in een deelnemende 
organisatie voor een periode van drie tot 
en met zes maanden, eenmalig te verlengen 
met maximaal twaalf maanden, die wordt 
aangeboden en betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
aan het Europees Solidariteitskorps 
ontvangt, en die een leercomponent omvat 
waarmee relevante vaardigheden en 
ervaring kunnen worden opgedaan;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) "baan": een solidariteitsactiviteit 
voor een periode van twee tot en met 
twaalf maanden, betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
aan het Europees Solidariteitskorps in 
dienst heeft genomen;

8) "baan": een betaalde 
solidariteitsactiviteit voor een periode van 
drie tot en met twaalf maanden die een 
leercomponent omvat, gebaseerd is op een 
schriftelijke overeenkomst en aangeboden 
en betaald wordt door de deelnemende 
organisatie die de deelnemer aan het 
Europees Solidariteitskorps in dienst heeft 
genomen, en die niet in de plaats komt van 
een bestaande gelegenheid tot werk;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "kwaliteitskeurmerk": de 10) "kwaliteitskeurmerk": de 
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certificering die wordt toegekend aan een 
deelnemende organisatie die in het kader 
van het Europees Solidariteitskorps 
solidariteitsactiviteiten wil aanbieden in de 
rol van gastheer en/of in een 
ondersteunende functie;

certificering die wordt toegekend aan een 
organisatie die solidariteitsactiviteiten wil 
aanbieden, in de rol van gastheer en/of in 
een ondersteunende, waaronder 
uitzendende, functie, die certificeert dat de 
organisatie de kwaliteit kan waarborgen 
van de solidariteitsactiviteiten 
overeenkomstig de beginselen en de 
doelstellingen van het Europees 
Solidariteitskorps, en die wordt toegekend 
volgens variërende specifieke 
voorschriften die afhankelijk zijn van de 
soort solidariteitsactiviteit en de functie 
van de organisatie; er worden aparte 
kwaliteitskeurmerken ingevoerd voor 
vrijwilligerswerk en voor stages en banen;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 3

Doelstellingen van het programma Doelstellingen van het programma

1. De algemene doelstelling van het 
programma is het vergroten van de inzet 
van jongeren en organisaties bij 
toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige 
solidariteitsactiviteiten, als middel om bij
te dragen aan de versterking van de 
cohesie, de solidariteit en de democratie in 
de Unie en daarbuiten en daarbij concrete 
maatschappelijke en humanitaire 
uitdagingen aan te pakken, met een 
bijzondere inspanning voor het 
bevorderen van sociale inclusie.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is solidariteit, democratie en 
cohesie in de Unie en daarbuiten te 
bevorderen, gemeenschappen te 
ondersteunen en te reageren op concrete 
maatschappelijke en humanitaire 
uitdagingen, met een bijzondere 
inspanning voor het bevorderen van 
sociale inclusie en democratische 
participatie, door de inzet van jongeren en 
organisaties bij toegankelijke en 
kwalitatief hoogwaardige 
solidariteitsactiviteiten te vergroten.

2. De specifieke doelstelling van het 
programma is jongeren, onder wie ook 
kansarme jongeren, laagdrempelige 
mogelijkheden te bieden om deel te nemen 
aan solidariteitsactiviteiten in Europa en 
daarbuiten, en daarbij hun competenties te 

2. De specifieke doelstelling van het 
programma is jongeren, onder wie ook 
kansarme jongeren, laagdrempelige 
mogelijkheden te bieden om deel te nemen 
aan solidariteitsactiviteiten in Europa en 
daarbuiten, en daarbij hun competenties te 
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verbeteren en naar behoren te valideren en 
hun inzetbaarheid en de overgang naar de 
arbeidsmarkt te bevorderen.

verbeteren en naar behoren te valideren en 
hun vaardigheden te ontwikkelen, en hun 
inzetbaarheid en de overgang naar de 
arbeidsmarkt te bevorderen.

3. De doelstellingen van het 
programma worden gerealiseerd binnen de 
volgende onderdelen:

3. De doelstellingen van het 
programma worden gerealiseerd binnen de 
volgende onderdelen:

a) deelname van jongeren aan 
solidariteitsactiviteiten om
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken, zoals bedoeld in artikel 6;

a) solidariteitsactiviteiten waarmee
maatschappelijke uitdagingen worden 
aangepakt, als bedoeld in artikel 6;

b) deelname van jongeren aan 
solidariteitsactiviteiten die verband 
houden met humanitaire hulp (Europees
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening), zoals bedoeld in artikel 10.

b) Europees vrijwilligerskorps voor 
humanitaire hulpverlening, als bedoeld in 
artikel 10.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) stages en banen, als bedoeld in 
artikel 8;

b) stages en banen van hoge 
kwaliteit, als bedoeld in artikel 8; 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de manier waarop ze jongeren met 
verschillende achtergronden erbij 
betrekken;

d) het feit dat ze inclusief zijn en erin 
slagen om jongeren met verschillende 
achtergronden erbij te betrekken, 
waaronder jongeren met een beperking;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
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Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Acties die gemeenschappelijk zijn aan 
beide onderdelen

Acties die gemeenschappelijk zijn aan 
beide onderdelen

1. Met netwerkactiviteiten als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, onder d), wordt beoogd:

1. Met netwerkactiviteiten als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, onder d), wordt beoogd:

a) de capaciteit van de deelnemende 
organisaties te versterken om projecten van 
goede kwaliteit aan te bieden aan een 
toenemend aantal deelnemers aan het 
Europees Solidariteitskorps;

a) de capaciteit van de deelnemende 
organisaties te versterken om projecten van 
hoge kwaliteit aan te bieden aan een 
toenemend aantal deelnemers aan het 
Europees Solidariteitskorps;

b) nieuwkomers aan te trekken, zowel 
jongeren als deelnemende organisaties;

b) nieuwkomers aan te trekken, zowel 
jongeren als deelnemende organisaties;

b bis) de toegankelijkheid voor personen 
met een handicap tot alle aangeboden 
activiteiten te faciliteren;

c) gelegenheid te bieden tot het geven 
van feedback over solidariteitsactiviteiten; 
en

c) feedback te bieden over 
solidariteitsactiviteiten; en

d) bij te dragen aan de uitwisseling 
van ervaringen en de versterking van een 
gevoel van saamhorigheid onder de 
personen en entiteiten die deelnemen aan 
het Europees Solidariteitskorps en daarmee 
de bredere positieve invloed van het korps 
te ondersteunen.

d) bij te dragen aan de uitwisseling 
van ervaringen en de versterking van een 
gevoel van saamhorigheid onder de 
personen en entiteiten die deelnemen aan 
het Europees Solidariteitskorps en daarmee 
de bredere positieve invloed van het korps 
te ondersteunen.

2. Onder de kwaliteits- en 
ondersteuningsmaatregelen als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder e), vallen:

2. Onder de kwaliteits- en 
ondersteuningsmaatregelen als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder e), vallen:

a) maatregelen die erop gericht zijn de 
kwaliteit van vrijwilligerswerk, stages of 
banen te waarborgen, met inbegrip van 
opleiding, taalondersteuning, aanvullende 
verzekering, ondersteuning voorafgaand 
aan of na de solidariteitsactiviteit, het 
verdere gebruik van Youthpass waarmee 
de tijdens de solidariteitsactiviteiten 
verworven competenties in kaart worden 
gebracht en worden gedocumenteerd, 
capaciteitsopbouw en administratieve 
ondersteuning voor deelnemende 
organisaties;

a) maatregelen die erop gericht zijn de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van 
vrijwilligerswerk, stages, banen of 
solidariteitsprojecten en gelijke kansen 
voor alle jongeren in alle deelnemende 
landen te waarborgen, met inbegrip van 
online en offline opleiding, 
taalondersteuning, scholing inzake 
bescherming van kinderen voor en 
achtergrondonderzoek naar deelnemers 
die met kinderen werken, administratieve 
ondersteuning voor deelnemers en 
deelnemende organisaties, aanvullende 
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verzekering, ondersteuning voorafgaand 
aan en, indien noodzakelijk, na de 
solidariteitsactiviteit, alsook van het 
verdere gebruik van Youthpass, waarmee 
de tijdens de solidariteitsactiviteiten 
verworven competenties in kaart worden 
gebracht en worden gedocumenteerd, 
capaciteitsopbouw en administratieve 
ondersteuning voor deelnemende 
organisaties; 

b) het ontwikkelen en onderhouden 
van een kwaliteitskeurmerk voor entiteiten 
die solidariteitsactiviteiten voor het 
Europees Solidariteitskorps willen 
aanbieden;

b) het ontwikkelen en onderhouden 
van afzonderlijke kwaliteitskeurmerken
voor entiteiten die respectievelijk 
vrijwilligerswerk, stages of banen voor het 
Europees Solidariteitskorps willen 
aanbieden om ervoor te zorgen dat de 
beginselen en vereisten van het 
programma worden nageleefd; 

c) de activiteiten van kenniscentra van
het Europees Solidariteitskorps om de 
kwaliteit van de uitvoering van de acties 
van het Europees Solidariteitskorps te 
ondersteunen en te verbeteren en de 
validatie van de resultaten ervan te 
versterken;

c) de activiteiten van kenniscentra van 
het Europees Solidariteitskorps om de 
kwaliteit van de uitvoering van de acties 
van het Europees Solidariteitskorps te 
ondersteunen en te verbeteren en de 
validatie van de resultaten ervan te 
versterken;

d) het opzetten, onderhouden en 
bijwerken van de portaalsite van het 
Europees Solidariteitskorps en andere 
relevante onlinediensten, alsook de nodige 
ondersteunende computersystemen en 
webinstrumenten.

d) het opzetten, onderhouden en 
bijwerken van de meertalige portaalsite 
van het Europees Solidariteitskorps en 
andere relevante onlinediensten, alsook de 
nodige ondersteunende computersystemen 
en webinstrumenten.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
HOOFDSTUK III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEELNAME VAN JONGEREN AAN 
SOLIDARITEITSACTIVITEITEN OM 
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN 
AAN TE PAKKEN

SOLIDARITEITSACTIVITEITEN 
WAARMEE MAATSCHAPPELIJKE 
UITDAGINGEN WORDEN 
AANGEPAKT
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Acties in het kader van het 
onderdeel "Deelname van jongeren aan 
solidariteitsactiviteiten om
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken" dragen met name bij tot de 
versterking van de cohesie, solidariteit en 
democratie in de Unie en daarbuiten en 
spelen in op maatschappelijke uitdagingen, 
met speciale aandacht voor het bevorderen 
van sociale inclusie.

1. Acties in het kader van het 
onderdeel "Solidariteitsactiviteiten 
waarmee maatschappelijke uitdagingen 
worden aangepakt" dragen met name bij 
tot de versterking van de cohesie, 
solidariteit en democratie in de Unie en 
daarbuiten en spelen in op 
maatschappelijke uitdagingen, met speciale 
aandacht voor het bevorderen van sociale 
inclusie.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) stages en banen, als bedoeld in 
artikel 8;

b) stages en banen van hoge kwaliteit, 
als bedoeld in artikel 8;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vrijwilligerswerk als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en 
opleidingscomponent, komt niet in de 
plaats van stages of banen, mag niet 
worden gelijkgesteld aan een baan en is 
gebaseerd op een schriftelijke 
overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

1. Vrijwilligerswerk als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder a), biedt jongeren de 
gelegenheid om bij te dragen aan het 
dagelijks werk van organisaties op het 
gebied van solidariteitsactiviteiten ten bate 
van de gemeenschappen waarin de 
activiteiten worden verricht, omvat een 
leer- en opleidingscomponent, komt niet in 
de plaats van stages of banen, mag niet 
worden gelijkgesteld aan een baan en is 
gebaseerd op een schriftelijke
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overeenkomst voor vrijwilligerswerk. 

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Artikel 8

Stages en banen Stages en banen

1. Een stage als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder b), is gebaseerd op een 
schriftelijke stageovereenkomst die, voor 
zover van toepassing, voldoet aan het
toepasselijke regelgevingskader van het 
land waar de stage plaatsvindt en die de 
beginselen van het kwaliteitskader voor 
stages volgt (PB C 2014/88, blz. 1). Stages 
komen niet in de plaats van banen.

1. 1. Een stage als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder b), wordt altijd 
betaald en is gebaseerd op een schriftelijke 
stageovereenkomst die aan het begin van 
de stage wordt gesloten overeenkomstig de
toepasselijke regelgeving van het land 
waarin de stage plaatsvindt, voor zover 
van toepassing, met vermelding van de 
onderwijsdoelstellingen, de 
arbeidsvoorwaarden, de duur van de 
stage, de vergoeding die de deelnemer 
ontvangt en de rechten en plichten van 
alle partijen, met inachtneming van de 
beginselen van het kwaliteitskader voor 
stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1). 
Stages komen niet in de plaats van banen.

2. Een baan als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder b), is gebaseerd op een 
arbeidsovereenkomst die voldoet aan het 
nationale regelgevingskader van het
deelnemende land waar de baan wordt 
vervuld. Wanneer de duur van de 
arbeidsovereenkomst meer dan twaalf 
maanden bedraagt, bestrijkt de financiële 
steun aan de deelnemende organisaties 
die de banen aanbieden niet meer dan
twaalf maanden.

2. Een baan als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder b), is gebaseerd op een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst die 
voldoet aan alle arbeidsvoorwaarden als 
gedefinieerd in het nationale recht en/of 
de toepasselijke collectieve 
arbeidsovereenkomsten van het land 
waarin de arbeid wordt verricht. De 
financiële ondersteuning van 
deelnemende organisaties die de 
deelnemer in dienst nemen wordt in 
gevallen waarin de arbeidsovereenkomst 
voor meer dan twaalf maanden geldt, 
toegekend voor maximaal twaalf maanden. 

3. Stages en banen omvatten een leer-
en opleidingscomponent.

3. Stages en banen omvatten een leer-
en opleidingscomponent om de deelnemer 
te helpen nuttige ervaring op te doen met 
het oog op de ontwikkeling van 
competenties die nuttig zijn voor diens 
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persoonlijke, educatieve, sociale, 
burgerschaps- en professionele 
ontwikkeling.

4. Stages en banen kunnen 
plaatsvinden in een ander land dan het land 
van verblijf van de deelnemer 
(grensoverschrijdend) of in het land van 
verblijf van de deelnemer (in eigen land).

4. Stages en banen kunnen 
plaatsvinden in een ander land dan het land 
van verblijf van de deelnemer 
(grensoverschrijdend) of in het land van 
verblijf van de deelnemer (in eigen land).

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De financiële ondersteuning voor 
de in artikel 7 en artikel 8 bedoelde 
solidariteitsactiviteiten bedraagt indicatief 
80 % voor vrijwilligers- en 
solidariteitsprojecten, en 20 % voor stages 
of banen, dan wel beide, met een 
maximum van 20 % voor activiteiten in 
eigen land.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor het uitvoeren 
van het programma, zoals werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, 
monitoring, controle, audit en evaluatie, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologiesystemen.

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor het uitvoeren 
van het programma, zoals werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, 
monitoring, controle, audit en evaluatie, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologiesystemen. Dit bedrag 
is voor alle drie onderdelen van het 
programma in gelijke mate beschikbaar 
en wordt verdeeld aan de hand van de 
aantoonbare behoeften van de 
desbetreffende projecten en activiteiten.
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Amendement 40

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; deze portaalsite is ook 
toegankelijk voor personen met een 
handicap. 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.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Artikel 16

Deelnemende organisaties Deelnemende organisaties

1. Het Europees Solidariteitskorps 
staat open voor deelname van publieke en 
private entiteiten en internationale 
organisaties, op voorwaarde dat zij een 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps hebben ontvangen.

1. Het Europees Solidariteitskorps 
staat open voor deelname van publieke en 
private entiteiten of internationale 
organisaties, op voorwaarde dat zij een 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps hebben gekregen om te 
staven dat zij activiteiten aanbieden die 
aansluiten met de beginselen en 
doelstellingen van het Europees 
Solidariteitskorps en volledig 
overeenkomen met de in deze verordening 
vastgestelde definitie van 
"solidariteitsactiviteit". Overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
zijn de subsidies niet bedoeld voor het 
maken van winst. 

2. Een aanvraag van een entiteit voor 
deelname aan het Europees 
Solidariteitskorps wordt door de bevoegde 

2. Een aanvraag van een entiteit voor 
deelname aan het Europees 
Solidariteitskorps wordt door de bevoegde 
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uitvoerende instantie van het Europees 
Solidariteitskorps beoordeeld op basis van 
de beginselen van gelijke behandeling; 
gelijke kansen en non-discriminatie; 
vermijding van vervanging van 
werkgelegenheid; verstrekking van 
kwalitatief hoogwaardige activiteiten met 
een leerdimensie die gericht is op 
persoonlijke, sociaal-educatieve en 
professionele ontwikkeling; passende 
regelingen voor opleiding, werk en 
vrijwilligerswerk; veilige en geschikte 
omgevingsvoorwaarden en 
omstandigheden; en het winstverbod in 
overeenstemming met het Financieel 
Reglement. Op grond van de genoemde 
beginselen wordt duidelijk of haar 
activiteiten aan de vereisten van het 
Europees Solidariteitskorps voldoen.

uitvoerende instantie van het Europees 
Solidariteitskorps beoordeeld op basis van 
de beginselen van gelijke behandeling; 
gelijke kansen en non-discriminatie; 
vermijding van vervanging van 
werkgelegenheid; verstrekking van 
kwalitatief hoogwaardige activiteiten met 
een leerdimensie die gericht is op 
persoonlijke, sociaal-educatieve en 
professionele ontwikkeling; passende 
regelingen voor opleiding, werk en 
vrijwilligerswerk; veilige en geschikte 
omgevingsvoorwaarden en 
omstandigheden, met inbegrip van 
beleidsmaatregelen en procedures ter 
bescherming van kinderen tijdens de 
activiteit; eerbiediging van internationale 
mensenrechtennormen; de toezegging om 
kinderen en personen met een beperking 
niet meer in instellingen te plaatsen, en 
het winstverbod in overeenstemming met 
het Financieel Reglement. Op grond van de 
genoemde beginselen wordt duidelijk of 
haar activiteiten aan de vereisten van het 
Europees Solidariteitskorps voldoen. Het 
kwaliteitskeurmerk wordt uitsluitend 
toegekend aan organisaties die beloven 
zich aan deze beginselen te houden. Dit 
wordt gecontroleerd overeenkomstig de 
artikelen 26 en 27 van onderhavige 
verordening. 

3. Op grond van die beoordeling kan 
het kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps aan de entiteit worden 
toegekend. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden 
opnieuw beoordeeld en kan worden 
ingetrokken.

3. Op grond van die beoordeling kan 
het kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps aan de entiteit worden 
toegekend. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden 
of op verzoek van deelnemers opnieuw 
beoordeeld en kan worden ingetrokken.
Een entiteit die haar activiteiten 
ingrijpend verandert, stelt de bevoegde 
uitvoerende instantie daarvan in kennis 
met het oog op een nieuwe beoordeling. 
De procedure voor de toekenning van het 
kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligerswerk 
wordt onderscheiden van de procedure 
voor de toekenning van het 
kwaliteitskeurmerk voor banen en stages. 

4. Elke entiteit die het 4. Elke entiteit die het 
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kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps heeft ontvangen, krijgt in 
de rol van gastheer of in een 
ondersteunende functie (of beide) toegang 
tot de portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps en kan 
solidariteitsactiviteiten aanbieden aan 
ingeschreven kandidaten.

kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps heeft ontvangen, krijgt in 
de rol van gastheer of in een 
ondersteunende functie (of beide) toegang 
tot de portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps en kan 
solidariteitsactiviteiten aanbieden aan 
ingeschreven kandidaten.

4 bis. Deelnemende organisaties die een 
kwaliteitskeurmerk hebben verkregen, 
hebben toegang tot een platform voor het 
vinden van passende kandidaten, zodat 
het zowel voor deelnemers als voor
deelnemende organisaties eenvoudiger 
wordt om zich in te zetten voor 
solidariteitsactiviteiten.

4 ter. Deelnemende organisaties 
faciliteren het promoten van het Europees 
Solidariteitskorps door voormalige 
deelnemers de mogelijkheid te bieden hun 
ervaringen te delen en als ambassadeurs 
op te treden voor de potentiële volgende 
generatie deelnemers aan het Europees 
Solidariteitskorps door middel van een 
netwerk.

5. Het kwaliteitskeurmerk van het 
Europees Solidariteitskorps leidt niet 
automatisch tot financiering uit hoofde van 
het Europees Solidariteitskorps.

5. Het kwaliteitskeurmerk van het 
Europees Solidariteitskorps leidt niet 
automatisch tot financiering uit hoofde van 
het Europees Solidariteitskorps.

6. De solidariteitsactiviteiten en 
daarmee gepaard gaande kwaliteits- en 
ondersteuningsmaatregelen die door een 
deelnemende organisatie worden 
aangeboden, kunnen in aanmerking komen 
voor subsidies uit hoofde van het Europees 
Solidariteitskorps of uit andere 
financieringsbronnen die losstaan van de 
begroting van de Unie.

6. De solidariteitsactiviteiten en 
daarmee gepaard gaande kwaliteits- en 
ondersteuningsmaatregelen die door een 
deelnemende organisatie worden 
aangeboden, kunnen in aanmerking komen 
voor subsidies uit hoofde van het Europees 
Solidariteitskorps of uit andere 
financieringsbronnen die losstaan van de 
begroting van de Unie.

7. Voor organisaties die in het kader 
van activiteiten als bedoeld in artikel 11 
deelnemen, zijn de veiligheid en 
beveiliging van de vrijwilligers een 
prioriteit.

7. Voor organisaties die in het kader 
van activiteiten als bedoeld in artikel 11 
deelnemen, zijn de veiligheid en 
beveiliging van de vrijwilligers een 
prioriteit.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 23 bedoelde nationale 
agentschappen ontwikkelen een 
consistente strategie voor een
doeltreffende outreach en voor de 
verspreiding en benutting van de resultaten 
van activiteiten die worden gesteund in 
verband met de door hen in het kader van 
het programma beheerde acties, staan de 
Commissie bij in de uitvoering van haar 
algemene taak van voorlichting over het 
programma, met inbegrip van informatie 
over de op nationaal en Unieniveau 
beheerde acties en activiteiten en de 
resultaten ervan, en informeren relevante 
doelgroepen over de acties die in hun land 
zijn ondernomen.

3. De in artikel 23 bedoelde nationale 
agentschappen ontwikkelen beleid met 
betrekking tot doeltreffende voorlichting. 
Dit beleid is tevens gericht op kansarme 
jongeren, onder meer in perifere 
gebieden, en de verspreiding en benutting 
van de resultaten van activiteiten die 
worden ondersteund in verband met de 
door hen beheerde acties, met, in 
voorkomend geval, jongerenorganisaties
en gespecialiseerde 
jeugdvoorlichtingsdiensten.

In het kader van communicatieactiviteiten 
wordt tevens de communicatie betreffende 
de beleidsprioriteiten van de Unie 
ondersteund, op voorwaarde dat zij 
betrekking hebben op de algemene 
doelstellingen van deze verordening en 
dat zij voor de Unie een meerwaarde en 
een grotere zichtbaarheid opleveren.

Deelnemende organisaties gebruiken de 
merknaam "Europees Solidariteitskorps" 
ten behoeve van communicatie en 
verspreiding van informatie met 
betrekking tot het Europees 
Solidariteitskorps.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie organiseert 
regelmatig bijeenkomsten met en 
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opleidingen voor het netwerk van 
nationale agentschappen om zorg te 
dragen voor een coherente uitvoering van 
het Europees Solidariteitskorps in alle 
deelnemende landen. De Commissie 
raadpleegt regelmatig de belangrijkste 
belanghebbende partijen, waaronder de 
deelnemende organisaties, over de 
uitvoering van het Europees 
Solidariteitskorps.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indicatoren voor monitoring en 
verslaglegging:

Het Europees Solidariteitskorps wordt 
nauwlettend gevolgd om te meten in 
hoeverre de algemene en specifieke 
doelstellingen zijn bereikt en om toezicht 
uit te oefenen op de output, resultaten en 
effecten ervan. Daartoe wordt een 
minimumkader van indicatoren
vastgesteld dat als uitgangspunt moet 
worden genomen voor een toekomstig 
gedetailleerd programma voor het 
uitoefenen van toezicht op de output, 
resultaten en effecten van het Europees 
Solidariteitskorps, inclusief een 
uitgebreide reeks kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren:

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage Bijlage

Indicatoren voor monitoring en 
verslaglegging:

Outputindicatoren

a) het aantal deelnemers aan a) het aantal deelnemers aan 
vrijwilligerswerk (in eigen land en in het 
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solidariteitsactiviteiten; buitenland), uitgesplitst naar land, leeftijd 
en gender, professionele achtergrond en 
opleiding;

b) het percentage deelnemers met een 
kansarme achtergrond; en

b) het aantal deelnemers aan stages 
(in eigen land en in het buitenland), 
uitgesplitst naar land, leeftijd, gender, 
professionele achtergrond en opleiding;

c) het aantal organisaties met een 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps.

c) het aantal deelnemers aan banen 
(in eigen land en in het buitenland), 
uitgesplitst naar land, leeftijd, gender, 
professionele achtergrond en opleiding;

c bis) het aantal deelnemers aan 
solidariteitsprojecten, uitgesplitst naar 
land, leeftijd, gender, professionele 
achtergrond en opleiding;

c ter) het aantal organisaties die het 
kwaliteitskeurmerk hebben, uitgesplitst 
naar land en ontvangen financiering;

c quater) het aantal kansarme 
deelnemende jongeren. 
Resultaatindicatoren (samengestelde 
indicatoren)

c quinquies) het aantal deelnemers met 
positieve leerresultaten;

c sexies) het percentage deelnemers 
waarvan de positieve leerresultaten zijn 
erkend door middel van een getuigschrift 
zoals Youthpass of een ander soort 
formele erkenning van hun deelname aan 
het Europees Solidariteitskorps;

c septies) de algehele tevredenheid 
van de deelnemers met betrekking tot de 
kwaliteit van de activiteiten;

c octies) het aantal personen dat 
direct of indirect is ondersteund door 
middel van solidariteitsactiviteiten.

In voorkomend geval wordt bovendien 
gezorgd voor samenhang met belangrijke 
indicatoren voor "Jeugd", zoals bedoeld 
in bijlage [XX bij de nieuwe Erasmus+-
verordening].



AD\1170497NL.docx 35/36 PE627.020v02-00

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

EMPL
2.7.2018

Medeverantwoordelijke commissies -
datum bekendmaking

5.7.2018

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Deirdre Clune
29.6.2018

Behandeling in de commissie 24.9.2018 19.11.2018

Datum goedkeuring 3.12.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

34
3
2

Bij de eindstemming aanwezige leden Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet 
Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros 
Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan 
Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, 
Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 
Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, 
Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, 
Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, 
Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro



PE627.020v02-00 36/36 AD\1170497NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

34 +

ALDE Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám 
Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica 
Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3 -

GUE/NGL Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2 0

EFDD Laura Agea

NI Lampros Fountoulis

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


	1170497NL.docx

