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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen bygger på 
solidaritet mellan invånarna och mellan
medlemsstaterna. Denna gemensamma 
värdegrund vägleder unionens handlande 
och ger den enighet som krävs för att 
hantera nuvarande och framtida 
samhällsutmaningar – utmaningar som 
unga EU-medborgare är beredda att anta 
genom att uttrycka sin solidaritet i 
praktiken.

(1) Solidaritet, inte bara mellan 
medborgare, utan också mellan folk och 
stater utgör grunden för ett utvecklat och 
demokratiskt samhälle. Denna 
gemensamma värdegrund fastställs i 
artikel 2 i fördraget om Europeiska 
unionen och bör främjas, i synnerhet mot 
bakgrund av de nuvarande och framtida 
samhällsutmaningar som unga kommer att 
kunna fortsätta att anta genom att uttrycka 
sin solidaritet i praktiken.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I talet om tillståndet i unionen den 
14 september 2016 underströks behovet av 
att investera i unga och det tillkännagavs 
att kommissionen skulle inrätta en 
europeisk solidaritetskår (nedan kallad 
programmet) som ett sätt att ge unga i hela 
EU möjlighet att på ett meningsfullt sätt 
bidra till samhället, visa solidaritet och
utveckla sin kompetens och på så sätt inte 
bara få arbetslivserfarenhet utan också 
ovärderlig livserfarenhet.

(2) I talet om tillståndet i unionen den 
14 september 2016 underströks behovet av 
att investera i unga och det tillkännagavs 
att kommissionen skulle inrätta en 
europeisk solidaritetskår (nedan kallad 
programmet) som ett sätt att göra det 
möjligt för unga i hela EU att på ett 
meningsfullt sätt bidra till samhället, visa 
solidaritet, utveckla kompetens och knyta 
kontakter genom praktisk erfarenhet av 
lokalt förankrad verksamhet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
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Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att 
engagera sig i solidaritetsverksamhet som 
låter dem uttrycka sitt 
samhällsengagemang och samtidigt 
förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter 
och kunskaper som gagnar deras 
personliga, utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, och därmed förbättra sin 
anställbarhet. Sådan verksamhet bör också 
stödja mobilitet för unga volontärer, 
praktikanter och arbetstagare.

(5) Unga, även de med sämre 
förutsättningar, bör erbjudas ett enkelt sätt 
att engagera sig i solidaritetsverksamhet 
som låter dem uttrycka sitt 
samhällsengagemang och samtidigt 
förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter 
och kunskaper som gagnar deras 
personliga, utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, och därmed förbättra sin 
anställbarhet. Sådan verksamhet bör också 
stödja mobilitet för unga volontärer, 
praktikanter och arbetstagare samt stödja 
mångkulturellt utbyte.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den 
meningen att den bör fylla icke 
tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 
stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet 
att skaffa sig värdefull kunskap och 
kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för 
unga, och genomföras under säkra och 
sunda förhållanden.

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den 
meningen att den bör bidra till att uppnå 
Europeiska solidaritetskårens mål och till 
att åtgärda sociala utmaningar och 
främja solidaritet, samtidigt som 
lokalsamhällenas behov tillgodoses.
Solidaritetsverksamheten bör ge unga 
möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap 
och kompetens för sin personliga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, omfatta en gedigen aspekt av 
lärande och utbildning, vara tillgänglig för 
alla unga, inbegripa särskilda insatser för 
att främja deltagande av unga med sämre 
förutsättningar, genomföras under säkra 
och sunda förhållanden och valideras 
ordentligt. Solidaritetsverksamheten bör 
inte inverka negativt på befintliga jobb 
eller praktikplatser och bör bidra till att 
stärka företagens åtaganden om socialt 
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ansvar utan att för den skull ersätta dem.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europeiska solidaritetskåren 
fungerar som en gemensam inkörsport till 
solidaritetsverksamhet i och utanför 
unionen. Samstämmighet och 
komplementaritet bör säkerställas med 
unionens andra relevanta politikområden 
och program. Solidaritetskåren bör bygga 
vidare på styrkor och synergieffekter hos 
tidigare och befintliga program, särskilt 
Europeiska volontärtjänsten och EU-
frivilliga för humanitärt arbete. Den 
kompletterar också medlemsstaternas 
insatser för att stödja unga och underlätta 
deras övergång från skola till arbetsliv 
inom ramen för ungdomsgarantin genom 
att ge dem ytterligare möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden i form av 
praktik och jobb inom 
solidaritetsverksamhet i det egna landet 
eller utomlands. Man säkerställer också 
komplementaritet med befintliga nätverk 
på unionsnivå som är relevanta för kårens 
verksamhet, till exempel det europeiska 
nätverket för offentliga arbetsförmedlingar 
Eures och Eurodesk. Dessutom bör man 
säkerställa att befintliga relevanta 
program, särskilt nationella solidaritets-
och utbytesprogram för ungdomar, och 
solidaritetskåren kompletterar varandra, 
med utgångspunkt i bästa praxis när så är 
lämpligt.

(7) Europeiska solidaritetskåren 
fungerar som en gemensam inkörsport till 
solidaritetsverksamhet i och utanför 
unionen. Samstämmighet och 
komplementaritet bör säkerställas med 
unionens andra relevanta politikområden, 
program och instrument. Solidaritetskåren 
bör bygga vidare på styrkor och 
synergieffekter hos tidigare och befintliga 
program, särskilt Europeiska 
volontärtjänsten och EU-frivilliga för 
humanitärt arbete. Den kompletterar också 
medlemsstaternas insatser för att stödja 
unga och underlätta deras övergång från 
skola till arbetsliv inom ramen för program 
såsom ungdomsgarantin genom att ge dem 
ytterligare möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden i form av praktik och 
jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna 
landet eller utomlands. Man säkerställer 
också komplementaritet med befintliga 
nätverk på unionsnivå som är relevanta för 
kårens verksamhet, till exempel det 
europeiska nätverket för offentliga 
arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. 
Dessutom bör man främja kompletterande 
och lojalt samarbete mellan befintliga 
relevanta program och solidaritetskåren, 
särskilt program för solidaritet, 
volontärarbete, medborgartjänst och 
rörlighet för unga på nationell, regional 
eller lokal nivå, samt prioriteringar 
kopplade till solidaritet och unga i de 
deltagande länderna, när så är lämpligt, 
för att ömsesidigt stärka och berika dessa 
programs genomslag och kvalitet med 
utgångspunkt i bästa praxis. Europeiska 
solidaritetskåren bör inte ersätta liknande 
nationella program för solidaritet, 
volontärarbete, medborgartjänst och 
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rörlighet. Alla ungdomar bör garanteras 
lika tillgång till nationell 
solidaritetsverksamhet. Partnerskap med 
europeiska nätverk som är specialiserade 
på akuta sociala problem bör 
uppmuntras.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Europeiska solidaritetskåren bör ge 
unga nya möjligheter till volontärarbete, 
praktik eller jobb inom 
solidaritetsverksamhet och möjlighet att 
utforma och utveckla solidaritetsprojekt på 
eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till 
att förbättra deras personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 
och yrkesmässiga utveckling. Europeiska 
solidaritetskåren stöder också 
nätverksarbete för kårens deltagare och 
organisationer samt åtgärder för att 
säkerställa kvaliteten på den understödda 
verksamheten och validera 
läranderesultaten. Den kommer därför 
också att bidra till europeiskt samarbete 
som är relevant för unga och öka insikten 
om dess positiva effekter.

(9) Europeiska solidaritetskåren bör ge 
unga nya möjligheter till volontärarbete, 
praktik eller jobb inom 
solidaritetsverksamhet och möjlighet att 
utforma och utveckla solidaritetsprojekt på 
eget initiativ. Dessa möjligheter bör hjälpa 
till att fylla icke tillgodosedda 
samhällsbehov och bidra till att stärka 
lokalsamhällen, och samtidigt bidra till att 
förbättra ungas personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 
och yrkesmässiga utveckling. Europeiska 
solidaritetskåren stöder också 
nätverksarbete för kårens deltagare och 
organisationer samt åtgärder för att 
säkerställa kvaliteten på den understödda 
verksamheten och validera 
läranderesultaten. Den kommer därför 
också att bidra till europeiskt samarbete 
som är relevant för unga och öka insikten 
om dess positiva effekter. Den bör även 
bidra till att stödja och stärka befintliga 
organisationer som genomför 
solidaritetsverksamhet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Verksamheten bör gynna 
lokalsamhällen och samtidigt främja den 

(10) Verksamheten bör gynna 
lokalsamhällen och samtidigt främja den 
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enskildes personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, vilket kan ske i form av 
volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller 
nätverksarbete inom olika områden, t.ex. 
utbildning, sysselsättning, jämställdhet, 
entreprenörskap (särskilt socialt 
företagande), medborgarskap och 
demokratiskt deltagande, miljö- och 
naturskydd, klimatinsatser, 
katastrofförebyggande åtgärder, 
katastrofberedskap och återhämtning, 
jordbruk och landsbygdsutveckling, 
tillhandahållande av livsmedel och andra 
förnödenheter, hälsa och välbefinnande, 
kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, 
socialt stöd och välfärd, mottagande och 
integration av tredjelandsmedborgare, 
territoriellt samarbete och sammanhållning 
samt samarbete över gränserna. Sådan 
solidaritetsverksamhet bör omfatta en 
gedigen aspekt av lärande och utbildning 
genom lämplig verksamhet som kan 
erbjudas deltagarna före, under och efter 
solidaritetsverksamheten.

enskildes personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, vilket kan ske i form av 
volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller 
nätverksarbete inom olika områden, t.ex. 
utbildning, social inkludering och 
integrering av personer med 
funktionsnedsättning, sysselsättning, 
jämställdhet, entreprenörskap (särskilt 
socialt företagande), medborgarskap och 
demokratiskt deltagande, miljö- och 
naturskydd, klimatinsatser, 
katastrofförebyggande åtgärder, 
katastrofberedskap och återhämtning, 
jordbruk och landsbygdsutveckling, 
tillhandahållande av livsmedel och andra 
förnödenheter, hälsa och välbefinnande, 
kreativitet och kultur, kulturarvsskydd, 
gymnastik och idrott, socialt stöd och 
välfärd, stöd till unga, mottagande och 
integration av tredjelandsmedborgare, 
territoriellt samarbete och sammanhållning 
samt samarbete över gränserna. Sådan 
solidaritetsverksamhet bör omfatta en 
gedigen aspekt av lärande och utbildning 
genom lämplig verksamhet som kan 
erbjudas deltagarna före, under och efter 
solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Volontärverksamhet (både i och 
utanför unionen) är en värdefull erfarenhet 
som ger tillfälle till icke-formellt och 
informellt lärande som stärker de ungas 
personliga, sociala, utbildningsmässiga och 
yrkesmässiga utveckling, aktiva 
medborgarskap och anställbarhet. 
Volontärverksamheten bör inte inverka 
negativt på potentiell eller befintlig betald 
anställning och bör inte heller ses som en 
ersättning för denna. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör samarbeta om 
ungdomspolitiska insatser för 

(11) Volontärverksamhet (både i och 
utanför unionen) är en värdefull erfarenhet 
som ger tillfälle till icke-formellt och 
informellt lärande som stärker de ungas 
personliga, sociala, utbildningsmässiga och 
yrkesmässiga utveckling, aktiva 
medborgarskap, demokratiska deltagande
och anställbarhet. Volontärarbete bör 
baseras på ett skriftligt volontäravtal och
volontärverksamheten bör inte inverka 
negativt på potentiell eller befintlig betald 
anställning och bör inte heller ses som en 
ersättning för denna. Kommissionen och 



PE627.020v02-00 8/33 AD\1170497SV.docx

SV

volontärarbete genom den öppna 
samordningsmetoden.

medlemsstaterna bör samarbeta om 
ungdomspolitiska insatser för 
volontärarbete genom den öppna 
samordningsmetoden.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Praktik och jobb inom 
solidaritetsverksamhet kan ge unga 
ytterligare möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden och samtidigt bidra till 
att lösa viktiga samhällsproblem. Detta
kan främja ungas anställbarhet och 
produktivitet samtidigt som deras 
övergång från utbildning till 
sysselsättning underlättas, vilket är 
avgörande för att förbättra deras 
möjligheter på arbetsmarknaden. De 
praktikplatser som erbjuds inom 
Europeiska solidaritetskåren uppfyller 
kvalitetsprinciperna i rådets 
rekommendation om kvalitetskriterier för 
praktikprogram21. De praktikplatser och 
jobb som erbjuds utgör en språngbräda för 
unga så att de kan ta sig in på 
arbetsmarknaden och bör därför åtföljas
av adekvat stöd efter verksamheten.
Praktikplatser och jobb underlättas av 
berörda aktörer på arbetsmarknaden, 
särskilt offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter och handelskammare, och 
finansieras av den deltagande 
organisationen. Som deltagande 
organisationer bör de ansöka om 
finansiering via Europeiska 
solidaritetskårens behöriga 
genomförandeorgan för förmedling 
mellan de unga deltagarna och 
arbetsgivare som erbjuder praktik och 
jobb på solidaritetsområdet.

(12) Lättillgängliga praktikplatser och 
jobb bör vara tydligt åtskilda från 
volontärarbete både ekonomiskt och 
organisatoriskt. Praktikplatser bör aldrig 
leda till att arbetstillfällen ersätts. 
Avlönade praktikplatser och jobb kan 
dock vara ett incitament för missgynnade 
unga och unga med sämre förutsättningar 
att delta i solidaritetsrelaterad verksamhet 
som de annars kanske inte skulle ha 
tillgång till och samtidigt ge ett tydligt 
europeiskt mervärde genom att bidra till 
att lösa viktiga, olösta samhällsproblem 
och stärka lokalsamhällen. Praktik kan 
underlätta ungas övergång från 
utbildning till sysselsättning och främja 
ungas anställbarhet, vilket är avgörande för 
deras varaktiga inträde på 
arbetsmarknaden. De praktikplatser och 
jobb som erbjuds utgör en språngbräda för 
unga så att de kan ta sig in på 
arbetsmarknaden. Praktik och jobb som 
erbjuds inom Europeiska 
solidaritetskåren bör alltid betalas av den 
deltagande organisation som tar emot 
eller anställer deltagaren. I 
förekommande fall bör praktik baseras på 
ett skriftligt praktikavtal enligt tillämplig 
lagstiftning i det land där praktiken äger 
rum och följa de principer som anges i 
rådets rekommendation av den 
10 mars 2014 om kvalitetskriterier för 
praktikprogram, som alltid ska vara 
avlönade och baseras på ett skriftligt 
avtal21. Jobb bör baseras på ett 
anställningsavtal enligt nationell 
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lagstiftning eller tillämpliga 
kollektivavtal, eller bådadera, i det 
deltagande land där jobbet utförs. 
Ekonomiskt stöd till de deltagande 
organisationer som erbjuder jobb bör inte 
överstiga tolv månader. Deltagande 
organisationer bör ansöka om 
finansiering via Europeiska 
solidaritetskårens behöriga 
genomförandeorgan för förmedling 
mellan de unga deltagarna och 
arbetsgivare som erbjuder praktik och 
jobb på solidaritetsområdet. 
Praktikplatser och jobb bör åtföljas av 
lämplig förberedelse, utbildning på 
arbetsplatsen och stöd efter placeringen 
anpassat till deltagarens deltagande.
Praktikplatser och jobb kan underlättas av 
berörda aktörer på arbetsmarknaden, 
särskilt offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter och handelskammare, samt 
medlemsorganisationer i Eures i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/58921a när det 
gäller gränsöverskridande verksamhet.

__________________ __________________

21 Rådets rekommendation av den 15 mars 
2018 om en europeisk ram för 
ändamålsenliga lärlingsutbildningar av 
god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 
2014 om kvalitetskriterier för 
praktikprogram (EUT C 88, 27.3.2014, s. 
1).

21a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/589 av den 
13 april 2016 om ett europeiskt nätverk 
för arbetsförmedlingar (Eures), om 
arbetstagares tillgång till 
rörlighetstjänster och om ytterligare 
integration av arbetsmarknaderna samt 
om ändring av förordningarna (EU) nr 
492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 
107, 22.4.2016, s. 1).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
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Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Insatser bör göras för att 
säkerställa att praktikplatser och jobb är 
tillgängliga för alla unga, särskilt för att 
unga med sämre förutsättningar ska 
kunna delta i solidaritetsrelaterad 
verksamhet, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, socialt eller 
kulturellt missgynnade personer, 
migranter och invånare i isolerade 
landsbygdsområden och EU:s yttersta 
randområden. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ungas initiativförmåga är en viktig 
tillgång för samhället och 
arbetsmarknaden. Europeiska 
solidaritetskåren bidrar till att främja denna 
aspekt genom att ge unga möjlighet att 
utforma och genomföra egna projekt för att 
tillgodose särskilda behov i sina 
lokalsamhällen. Dessa projekt är ett
tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga 
människor att själva genomföra 
solidaritetsinsatser. De kan också fungera 
som en språngbräda för ytterligare 
engagemang i solidaritetsverksamhet och 
är ett första steg för att uppmuntra 
kårdeltagarna att starta företag eller bilda
föreningar, icke-statliga organisationer 
eller andra organisationer med 
solidaritetsverksamhet, 
ungdomsverksamhet eller icke-
vinstdrivande verksamhet.

(13) Ungas initiativförmåga och aktiva 
medborgarskap är en viktig tillgång för 
samhället och arbetsmarknaden. 
Europeiska solidaritetskåren bidrar till att 
främja denna aspekt genom att ge unga 
möjlighet att utforma och genomföra egna 
projekt för att tillgodose särskilda behov i 
sina lokalsamhällen. Sådana projekt bör ge 
unga tillfälle att utveckla innovativa 
lösningar och pröva nya idéer på ett 
hållbart sätt och hjälpa unga människor att 
själva genomföra solidaritetsinsatser. De 
skulle också kunna fungera som en
språngbräda för ytterligare engagemang i 
solidaritetsverksamhet och utgöra ett första 
steg för att uppmuntra kårdeltagarna att 
delta i socialt företagande eller som 
volontärer i föreningar, icke-statliga 
organisationer, ungdomsorganisationer
eller andra organisationer med 
solidaritetsverksamhet, icke-vinstdrivande 
verksamhet, ungdomsverksamhet eller 
verksamhet med anknytning till 
funktionsnedsättningsområdet samt att 
bilda egna föreningar. Stödet efter 
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placeringen kommer att syfta till att stödja 
ungdomar att förbli engagerade och 
aktiva i solidaritetssektorn, bland annat 
genom att involvera föreningar, 
kooperativ, sociala företag, 
ungdomsorganisationer och 
gemenskapscentrum samt den sektor som 
ger stöd till personer med 
funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Unga människor och organisationer 
som deltar i Europeiska solidaritetskåren 
bör känna att de tillhör en gemenskap av 
personer och organ som är engagerade i att 
främja solidaritet i hela Europa. Samtidigt 
behöver deltagande organisationer stöd för 
att stärka sin kapacitet att erbjuda 
verksamhet av hög kvalitet till ett ökande 
antal deltagare. Europeiska 
solidaritetskåren stöder nätverksarbete som 
stärker ungas och deltagande 
organisationers engagemang i samhället, 
främjar en europeisk solidaritetskårsanda 
och uppmuntrar utbytet av användbara 
metoder och erfarenheter. Nätverksarbetet 
bidrar också till att öka kunskapen om 
Europeiska solidaritetskåren bland 
offentliga och privata aktörer och till att 
samla in synpunkter från deltagare och 
deltagande organisationer på hur 
Europeiska solidaritetskåren genomförs.

(14) Unga människor och organisationer 
som deltar i Europeiska solidaritetskåren 
bör känna att de tillhör en gemenskap av 
personer och organ som är engagerade i att 
främja solidaritet i hela Europa. Samtidigt 
behöver deltagande organisationer stöd för 
att stärka sin kapacitet att erbjuda 
verksamhet av hög kvalitet till ett ökande 
antal deltagare. Europeiska 
solidaritetskåren stöder nätverksarbete som 
stärker ungas och deltagande 
organisationers engagemang i samhället, 
främjar en europeisk solidaritetskårsanda 
och uppmuntrar utbytet av bästa praxis
och erfarenheter. Nätverksarbetet bidrar 
också till att öka kunskapen om Europeiska 
solidaritetskåren bland offentliga och 
privata aktörer och till att samla in 
synpunkter från deltagare och deltagande 
organisationer på hur Europeiska 
solidaritetskåren genomförs.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att säkerställa kvaliteten på de 

(15) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att säkerställa kvaliteten på de 
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verksamheter och andra möjligheter som 
erbjuds genom Europeiska 
solidaritetskåren, i synnerhet genom att 
erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, 
försäkring, administrativt stöd och stöd 
efter verksamheten samt validera de 
kunskaper och färdigheter som de förvärvat 
genom sin kårerfarenhet. Volontärernas
säkerhet och trygghet är av yttersta vikt 
och de bör inte skickas på uppdrag i 
områden där det råder internationella eller 
inhemska väpnade konflikter.

solidaritetsverksamheter och andra 
möjligheter som erbjuds genom Europeiska 
solidaritetskåren, i synnerhet genom att 
erbjuda deltagarna utbildning och
språkstöd online och offline med respekt 
för flerspråkighetsprincipen, försäkring, 
administrativt stöd och stöd efter 
verksamheten samt validera de kunskaper 
och färdigheter som de förvärvat genom 
sin kårerfarenhet. Dessa stödåtgärder bör 
utvecklas och tillhandahållas i samarbete 
med ungdomsorganisationer och andra 
icke-vinstdrivande organisationer och 
civilsamhällesorganisationer i syfte att 
utnyttja deras sakkunskap på området. 
Dessa stödåtgärder bör ta fasta på vilken 
typ av verksamhet deltagarna bedriver och 
i vilken miljö, med särskild hänsyn till 
potentiella risker. Deltagarnas säkerhet 
och trygghet, särskilt i fall som rör barn 
och personer i utsatta situationer, är av 
yttersta vikt och volontärer bör inte 
skickas på uppdrag i områden där det råder 
internationella eller inhemska väpnade 
konflikter, och inte heller till inrättningar 
som strider mot internationella 
människorättsnormer eller EU:s politik, 
såsom åtagandet att sätta stopp för 
institutionalisering av barn och åtgärder 
som förbjuder att europeiska struktur-
och investeringsfonder används till att 
upprätthålla institutionsboenden. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Vid solidaritetsverksamhet som 
inbegriper barn bör endast deltagare som 
har direkt relevanta kvalifikationer ha 
direktkontakt med barnen. Dessa 
deltagare bör ha genomgått 
barnskyddsutbildning och 
kontrollförfaranden innan de börjar delta 
i verksamheten. Under verksamheten bör 
lämpliga skyddsåtgärder och förfaranden 
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finnas för att skydda såväl barn som 
deltagare. De senare bör även omfattas av 
fortsatt övervakning för att säkerställa att 
strategierna för skydd av barn genomförs 
på ett verkningsfullt sätt. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa att erfarenheten 
från Europeiska solidaritetskåren bidrar till 
deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, bör de kunskaper och 
färdigheter som verksamheten resulterar i 
kartläggas och dokumenteras ordentligt, 
med beaktande av nationella 
omständigheter och särdrag, i enlighet med 
rådets rekommendation av den 20 
december 2012 om valideringen av icke 
formellt och informellt lärande22.

(16) För att säkerställa att erfarenheten 
från Europeiska solidaritetskåren bidrar till 
deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, bör de kunskaper och 
färdigheter som verksamheten resulterar i 
kartläggas och dokumenteras ordentligt, 
med beaktande av nationella 
omständigheter och särdrag, i enlighet med 
rådets rekommendation av den 20 
december 2012 om valideringen av icke 
formellt och informellt lärande22. Därför 
bör man, när så är lämpligt, uppmuntra 
användningen av ändamålsenliga 
instrument på unionsnivå och nationell 
nivå för erkännande av icke-formellt och 
informellt lärande, såsom ungdomspasset 
och Europass.

__________________ __________________

22 Rådets rekommendation av den 20 
december 2012 om valideringen av icke 
formellt och informellt lärande (EUT C 
398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Rådets rekommendation av den 20 
december 2012 om validering av icke-
formellt och informellt lärande (EUT C 
398, 22.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En kvalitetsmärkning bör 
säkerställa att de deltagande 

(17) En kvalitetsmärkning bör 
säkerställa att de deltagande 



PE627.020v02-00 14/33 AD\1170497SV.docx

SV

organisationerna uppfyller Europeiska 
solidaritetskårens principer och krav vad 
gäller deras rättigheter och skyldigheter 
under alla skeden av 
solidaritetsverksamheten. Att ha fått 
kvalitetsmärkningen är en förutsättning för 
att få delta, men bör inte automatiskt leda 
till finansiering inom Europeiska 
solidaritetskåren.

organisationerna uppfyller Europeiska 
solidaritetskårens principer och krav.
Separata kvalitetsmärkningar bör införas 
för volontärarbete och för praktik och 
jobb med hänsyn till de specifika 
egenskaperna för varje inslag för att 
säkerställa att de deltagande 
organisationerna verkligen uppfyller 
Europeiska solidaritetskårens principer 
och krav på kontinuerlig basis vad gäller 
deras rättigheter och skyldigheter under 
alla skeden av solidaritetsverksamheten. 
Att ha fått kvalitetsmärkningen bör vara en 
förutsättning för att få delta, men bör inte 
automatiskt leda till finansiering inom 
Europeiska solidaritetskåren. Förfarandet 
för tilldelning av kvalitetsmärkning bör 
inte medföra ytterligare byråkrati som 
skulle avskräcka organisationer och 
privata företag från att bidra till 
Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) En portal för Europeiska 
solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande 
för att ge enkel tillgång till Europeiska 
solidaritetskåren och fungera som en 
gemensam kontaktpunkt för både 
intresserade personer och organisationer 
vad gäller exempelvis registrering, 
kartläggning och matchning av profiler och 
möjligheter, nätverksbyggande och 
virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd 
och stöd efter verksamheten samt andra 
användbara funktioner som kan uppkomma 
i framtiden.

(23) En portal för Europeiska 
solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande 
för att ge enkel tillgång – utan hinder för 
personer med funktionsnedsättning – till 
Europeiska solidaritetskåren och fungera 
som en gemensam kontaktpunkt för både 
intresserade personer och organisationer 
vad gäller exempelvis registrering, 
kartläggning och matchning av profiler och 
möjligheter, nätverksbyggande och 
virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd 
och stöd efter verksamheten samt andra 
användbara funktioner som kan uppkomma 
i framtiden.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
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Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att programmet ska fungera 
väl och åtgärderna vidtas i tid är det 
mycket viktigt att det införs mekanismer i 
Europeiska solidaritetskårens 
arbetsprogram som garanterar att 
registrerade ungdomar får erbjudanden 
inom en rimlig och relativt förutsägbar 
tidsperiod. Löpande information och 
uppdateringar om tillgängliga placeringar 
och aktivt engagerade deltagande 
organisationer bör därför delges 
registrerade personer i syfte att stimulera 
deras engagemang i Europeiska 
solidaritetskåren efter att de registrerats, 
och de bör även erbjudas möjlighet att 
direkt kontakta de aktörer som är 
engagerade på solidaritetsområdet på 
både nationell och europeisk nivå.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att se till att alla unga, särskilt de med 
sämst förutsättningar, kan delta i 
Europeiska solidaritetskårens verksamhet. 
Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja 
social inkludering och deltagande av 
missgynnade unga, samt för att ta hänsyn 
till begränsningar som beror på att vissa 
landsbygdsområden, unionens yttersta 
randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna är så avlägset 
belägna. De deltagande länderna bör på 
samma sätt sträva efter att vidta alla 
lämpliga åtgärder för att undanröja 
juridiska och administrativa hinder så att 
Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. 
Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan 
att det påverkar tillämpningen av 

(28) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att se till att alla unga kan delta i 
Europeiska solidaritetskårens verksamhet, 
särskilt unga med sämre förutsättningar
enligt vad som beskrivs närmare i 
strategin för inkludering och mångfald, 
som utvecklats och funnit tillämpning 
inom programmet Erasmus+ på 
ungdomsområdet. Särskilda åtgärder, 
såsom lämpliga former av 
solidaritetsverksamhet och personlig 
vägledning, bör vidtas för att främja social 
inkludering och deltagande av 
missgynnade unga och unga med 
funktionsnedsättning, samt för att ta 
hänsyn till begränsningar som beror på att 
vissa landsbygdsområden, unionens 
yttersta randområden och de 
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Schengenregelverket och unionens 
lagstiftning om inresa och vistelse för 
tredjelandsmedborgare, lösa administrativa 
problem som gör det svårt att få visum och 
uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt 
sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett 
annat EU-land.

utomeuropeiska länderna och territorierna
är så avlägset belägna. De deltagande 
länderna bör på samma sätt sträva efter att 
vidta alla lämpliga åtgärder för att 
undanröja juridiska och administrativa 
hinder så att Europeiska solidaritetskåren 
fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är 
möjligt och utan att det påverkar 
tillämpningen av Schengenregelverket och 
unionens lagstiftning om inresa och 
vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa 
administrativa problem som gör det svårt 
att få visum och uppehållstillstånd eller att 
få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid 
verksamhet i ett annat EU-land.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att bättre nå programmets mål 
bör kommissionen, medlemsstaterna och 
nationella myndigheter samarbeta nära i 
partnerskap med icke-statliga 
organisationer, ungdomsorganisationer och 
lokala aktörer med sakkunskap om 
solidaritetsinsatser.

(39) För att bättre nå programmets mål 
bör kommissionen, medlemsstaterna och 
nationella myndigheter samarbeta nära i 
partnerskap med icke-statliga 
organisationer, ungdomsorganisationer, 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning, och lokala 
aktörer med sakkunskap om 
solidaritetsinsatser.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att effektivisera 
kommunikationen med allmänheten och 
stärka synergieffekterna mellan de 
kommunikationsinsatser som vidtas på 
kommissionens initiativ, bör de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsinsatser enligt den här 

(40) För att effektivisera 
kommunikationen med allmänheten och 
stärka synergieffekterna mellan de 
kommunikationsinsatser som vidtas på 
kommissionens initiativ, bör de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsinsatser enligt den här 
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förordningen också bidra till att sprida 
information om unionens politiska 
prioriteringar i den mån de berör den här 
förordningens allmänna mål.

förordningen också bidra till att hinderfritt 
sprida information om unionens politiska 
prioriteringar i den mån de berör den här 
förordningens allmänna mål.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) solidaritetsverksamhet: en tillfällig 
verksamhet av hög kvalitet som bidrar till 
Europeiska solidaritetskårens mål och kan 
bedrivas i form av volontärarbete, praktik, 
jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete 
på olika områden, bland annat de som 
anges i punkt 13; verksamheten ska säkra 
ett europeiskt mervärde och följa hälso-
och säkerhetsföreskrifter.

(1) solidaritetsverksamhet: en tillfällig 
verksamhet av hög kvalitet som bidrar till 
Europeiska solidaritetskårens mål och kan 
bedrivas i form av volontärarbete, praktik, 
jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete 
på olika områden, bland annat de som 
anges i punkt 13; verksamheten ska säkra 
ett europeiskt mervärde och följa hälso-
och säkerhetsföreskrifter och ska inte 
omfatta verksamhet som strider mot 
internationella människorättsnormer och 
EU:s politik, såsom åtagandet att sätta 
stopp för institutionalisering av barn och 
personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) unga med sämre förutsättningar: 
unga personer som möter hinder som gör 
det svårt för dem att få faktisk tillgång till 
programmets möjligheter av ekonomiska, 
sociala, kulturella eller geografiska skäl, av 
hälsoskäl eller till följd av 
funktionsnedsättning eller
inlärningssvårigheter.

(4) unga med sämre förutsättningar: 
unga personer som möter hinder som gör 
det svårt för dem att få faktisk tillgång till 
programmets möjligheter av ekonomiska, 
sociala, kulturella eller geografiska skäl, av 
hälsoskäl eller till följd av 
funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter 
eller uppväxt inom institutionsvården.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
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Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) deltagande organisation: varje 
offentlig eller privat enhet, oavsett om det 
är på lokal, regional, nationell eller 
internationell nivå, som har fått Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

(5) deltagande organisation: varje 
offentlig eller privat enhet, vinstdrivande 
eller ideell, oavsett om det är på lokal, 
regional, nationell eller internationell nivå, 
som har fått Europeiska solidaritetskårens 
kvalitetsmärkning som säkerställer att 
denna enhet kan genomföra 
solidaritetsverksamhet i enlighet med 
Europeiska solidaritetskårens mål, och 
som erbjuder volontärarbete, praktik eller 
jobb till en deltagare eller som genomför 
och stöder annan verksamhet inom ramen 
för Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) volontärarbete: 
solidaritetsverksamhet som utförs som en 
frivillig och obetald verksamhet under 
högst tolv månader.

(6) volontärarbete: 
solidaritetsverksamhet i form av en frivillig 
och obetald verksamhet under högst tolv 
månader och som ger unga människor 
möjlighet att bidra till deltagande 
organisationers solidaritetsrelaterade 
verksamhet till förmån för de samhällen 
där verksamheten bedrivs.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) praktik: solidaritetsverksamhet 
under en period på två till sex månader 
som får förlängas en gång till som längst 
tolv månader och som erbjuds och betalas 
av den deltagande organisation som tar 

(7) praktik: avlönad 
solidaritetsverksamhet i form av 
arbetspraktik inom en deltagande 
organisation under en period på tre till sex 
månader som får förlängas en gång till som 
längst tolv månader och som erbjuds och 
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emot kårdeltagaren. betalas av den deltagande organisation som 
tar emot kårdeltagaren och som har ett 
inslag av lärande för att förvärva 
relevanta färdigheter och erfarenheter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) jobb: solidaritetsverksamhet under 
en period på två till tolv månader, som 
betalas av den deltagande organisation som 
anställer kårdeltagaren.

(8) jobb: avlönad 
solidaritetsverksamhet under en period på 
tre till tolv månader, som har ett inslag av 
lärande och utbildning, baseras på ett 
skriftligt avtal och som erbjuds och 
betalas av den deltagande organisation som 
anställer kårdeltagaren, utan att ersätta ett 
befintligt arbetstillfälle.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kvalitetsmärkning: certifiering av 
en deltagande organsation som vill 
erbjuda solidaritetsverksamhet inom 
Europeiska solidaritetskåren i rollen som 
värd och/eller i en stödfunktion.

(10) kvalitetsmärkning: certifiering av 
en organisation som vill erbjuda 
solidaritetsverksamhet antingen i en 
värdfunktion eller i en stödfunktion, 
inklusive en sändande funktion, eller 
båda, som certifierar att organisationen 
kan säkerställa solidaritetsverksamhetens 
kvalitet i enlighet med Europeiska 
solidaritetskårens principer och mål, och 
som erhålls enligt varierande särskilda 
krav beroende på 
solidaritetsverksamhetens typ och 
organisationens funktion; separata 
kvalitetsmärkningar ska införas för 
volontärarbete och för praktik och jobb.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
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Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 Artikel 3

Programmets mål Programmets mål

1. Programmets allmänna mål är att 
stärka ungas och organisationers 
engagemang i solidaritetsverksamhet som 
är tillgänglig och av hög kvalitet som ett 
sätt att stärka sammanhållningen, 
solidariteten och demokratin i och utanför 
unionen och ta itu med
samhällsutmaningar och humanitära 
utmaningar på fältet, med särskilda insatser 
för att främja social inkludering.

1. Programmets allmänna mål är att 
främja solidariteten, demokratin och 
sammanhållningen i och utanför unionen, 
stödja lokalsamhällen och lösa
samhällsutmaningar och humanitära 
utmaningar på fältet, med särskilda insatser 
för att främja social inkludering och 
demokratiskt deltagande, genom att stärka 
ungas och organisationers engagemang i 
tillgänglig solidaritetsverksamhet av hög 
kvalitet.

2. Programmets särskilda mål är att ge 
unga personer, även de med sämre 
förutsättningar, lättillgängliga möjligheter
till engagemang i solidaritetsverksamhet i 
och utanför Europa och samtidigt förbättra 
och validera deras färdigheter och 
underlätta deras anställbarhet och inträde 
på arbetsmarknaden.

2. Programmets särskilda mål är att ge 
unga personer, även de med sämre
förutsättningar, lättillgängliga möjligheter 
till engagemang i solidaritetsverksamhet i 
och utanför Europa och samtidigt förbättra 
och validera deras färdigheter och utveckla 
deras kompetens och underlätta deras 
anställbarhet och inträde på 
arbetsmarknaden.

3. Programmets mål ska uppfyllas 
genom insatser på följande områden:

3. Programmets mål ska uppfyllas 
genom insatser på följande områden:

(a) Ungas deltagande i 
solidaritetsverksamhet som fyller 
samhällsbehov, enligt artikel 6.

(a) Solidaritetsverksamhet som fyller 
samhällsbehov, enligt artikel 6.

(b) Ungas deltagande i humanitär 
solidaritetsverksamhet (Europeiska 
frivilligkåren för humanitärt bistånd), 
enligt artikel 10.

(b) Europeiska frivilligkåren för 
humanitärt bistånd, enligt artikel 10.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Praktik och jobb, enligt artikel 8. (b) Praktik och jobb av hög kvalitet, 
enligt artikel 8. 
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) sitt tillvägagångssätt för att 
involvera unga med olika bakgrund,

(d) sin delaktighet och faktiska 
förmåga att involvera unga med olika 
bakgrund, även med funktionsnedsättning,

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

Insatser som är gemensamma för båda 
programområdena

Insatser som är gemensamma för båda 
programområdena

1. Nätverksarbete enligt artikel 4.1 d 
ska syfta till att

1. Nätverksarbete enligt artikel 4.1 d 
ska syfta till att

(a) stärka de deltagande 
organisationernas kapacitet att erbjuda 
projekt av hög kvalitet till ett ökande antal 
deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

(a) stärka de deltagande 
organisationernas kapacitet att erbjuda 
projekt av hög kvalitet till ett ökande antal 
deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

(b) locka fler att delta, både unga och 
deltagande organisationer,

(b) locka fler att delta, både unga och 
deltagande organisationer,

(ba) underlätta tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning till all 
verksamhet som erbjuds,

(c) erbjuda möjligheter att ge 
återkoppling på solidaritetsverksamheten, 
och

(c) erbjuda återkoppling på 
solidaritetsverksamheten, och

(d) bidra till att utbyta erfarenheter och 
stärka känslan av samhörighet bland de 
personer och organ som deltar i Europeiska 
solidaritetskåren och därmed bidra till ett 
bredare positivt genomslag.

(d) bidra till att utbyta erfarenheter och 
stärka känslan av samhörighet bland de 
personer och organ som deltar i Europeiska 
solidaritetskåren och därmed bidra till ett 
bredare positivt genomslag.

2. Kvalitets- och stödåtgärder enligt 
artikel 4.1 e ska omfatta

2. Kvalitets- och stödåtgärder enligt 
artikel 4.1 e ska omfatta

(a) åtgärder för att garantera kvaliteten 
på volontärarbete, praktik eller jobb, 
inklusive utbildning, språkligt stöd, 

(a) åtgärder för att garantera kvaliteten 
på och tillgängligheten till volontärarbete, 
praktik, jobb eller solidaritetsprojekt och 
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kompletterande försäkringar, stöd före eller
efter solidaritetsverksamheten och
ytterligare användning av ungdomspasset 
som beskriver och dokumenterar de 
kunskaper som deltagarna förvärvat under 
solidaritetsverksamheten, samt 
kapacitetsuppbyggnad och administrativt 
stöd för deltagande organisationer,

lika möjligheter för alla unga i de 
deltagande länderna, inklusive utbildning
offline och online, språkligt stöd, 
barnskyddsutbildning och 
bakgrundskontroller för deltagare som 
arbetar med barn, administrativt stöd för 
deltagare och deltagande organisationer, 
kompletterande försäkringar, stöd före och, 
vid behov, efter solidaritetsverksamheten,
ytterligare användning av ungdomspasset 
för att beskriva och dokumentera de 
kunskaper som deltagarna förvärvat under 
solidaritetsverksamheten, samt 
kapacitetsuppbyggnad och administrativt 
stöd för deltagande organisationer, 

(b) utveckling och upprätthållande av 
en kvalitetsmärkning för enheter som vill 
erbjuda solidaritetsverksamhet genom 
Europeiska solidaritetskåren,

(b) utveckling och upprätthållande av 
separata kvalitetsmärkningar för enheter 
som vill erbjuda antingen volontärarbete, 
praktik eller jobb genom Europeiska 
solidaritetskåren, i syfte att säkerställa 
efterlevnaden av programmets principer 
och krav, 

(c) verksamhet vid Europeiska 
solidaritetskårens resurscentrum för att 
stödja och höja kvaliteten på 
genomförandet av kårens verksamhet och 
förbättra valideringen av dess resultat,

(c) verksamhet vid Europeiska 
solidaritetskårens resurscentrum för att 
stödja och höja kvaliteten på 
genomförandet av kårens verksamhet och 
förbättra valideringen av dess resultat,

(d) inrättande, underhåll och 
uppdatering av Europeiska 
solidaritetskårens portal och andra 
relevanta nättjänster samt nödvändiga it-
supportsystem och webbaserade verktyg.

(d) inrättande, underhåll och 
uppdatering av Europeiska 
solidaritetskårens flerspråkiga portal och 
andra relevanta nättjänster samt 
nödvändiga it-supportsystem och 
webbaserade verktyg.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
KAPITEL III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UNGAS DELTAGANDE I 
SOLIDARITETSVERKSAMHET SOM 
FYLLER SAMHÄLLSBEHOV

SOLIDARITETSVERKSAMHET SOM 
FYLLER SAMHÄLLSBEHOV
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser inom programområdet 
”ungas deltagande i solidaritetsverksamhet 
som fyller samhällsbehov” ska särskilt 
bidra till att stärka sammanhållning, 
solidaritet och demokrati i och utanför 
unionen och samtidigt hitta lösningar på 
samhällsproblem med särskilda insatser för 
att främja social inkludering.

1. Insatser inom programområdet 
”solidaritetsverksamhet som fyller 
samhällsbehov” ska särskilt bidra till att 
stärka sammanhållning, solidaritet och 
demokrati i och utanför unionen och 
samtidigt hitta lösningar på 
samhällsproblem med särskilda insatser för 
att främja social inkludering.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) praktik och jobb, enligt artikel 8. (b) praktik och jobb av hög kvalitet, 
enligt artikel 8.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Volontärarbete som avses i 
artikel 4.1 a ska ha ett inslag av lärande 
och utbildning, får inte ersätta 
praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte 
jämställas med en anställning och ska 
baseras på ett skriftligt volontäravtal.

1. Volontärarbete som avses i artikel
4.1 a ska ge unga människor möjlighet att 
bidra till det dagliga arbetet inom 
organisationer som bedriver 
solidaritetsverksamhet, som i slutändan 
gynnar de samhällen där verksamheten 
bedrivs, ha ett inslag av lärande och 
utbildning, får inte ersätta praktikplatser 
eller arbetstillfällen, får inte jämställas med 
en anställning och ska baseras på ett 
skriftligt volontäravtal. 
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 Artikel 8

Praktik och jobb Praktik och jobb

1. Praktik som avses i artikel 4.2 b ska 
bygga på ett skriftligt praktikavtal i 
enlighet med det tillämpliga regelverket i 
det land där praktiken görs, när så är 
lämpligt, och med hänsyn till principerna 
för kvalitetskriterier för praktikprogram 
(2014/C 88/01). Praktikplatser får inte 
ersätta anställningar.

1. Praktik som avses i artikel 4.2 b ska 
alltid vara betald och bygga på ett 
skriftligt praktikavtal som ingås i början 
av praktiken i enlighet med det tillämpliga 
regelverket i det land där praktiken görs, 
när så är lämpligt, med angivande av 
utbildningsmål, arbetsvillkor, praktikens 
längd, deltagarens ersättning och 
parternas rättigheter och skyldigheter och 
med hänsyn till principerna för 
kvalitetskriterier för praktikprogram 
(2014/C 88/01). Praktikplatser får inte 
ersätta anställningar.

2. Ett jobb som avses i artikel 4.1 b 
ska bygga på ett anställningsavtal i 
enlighet med den nationella lagstiftningen i 
det deltagande land där jobbet utförs. Det 
ekonomiska stödet till de deltagande 
organisationer som erbjuder jobb får inte 
överstiga tolv månader i de fall då 
anställningsavtalet varar längre än tolv 
månader.

2. Ett jobb som avses i artikel 4.1 b 
ska bygga på ett skriftligt anställningsavtal 
som uppfyller alla arbets- och 
anställningsvillkor i den nationella 
lagstiftningen, tillämpliga kollektivavtal, 
eller bådadera, i det land där jobbet utförs. 
Det ekonomiska stödet till deltagande 
organisationer som erbjuder jobb får inte 
överstiga tolv månader i de fall då 
anställningsavtalet varar längre än tolv 
månader. 

3. Praktik och jobb ska ha ett inslag av 
lärande och utbildning.

3. Praktik och jobb ska ha ett inslag av 
lärande och utbildning för att hjälpa 
deltagaren att förvärva relevanta 
erfarenheter i syfte att utveckla 
kompetenser som är användbara för 
deltagarens personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling.

4. Praktik och jobb får utföras i ett 
annat land än det där deltagaren bor 
(utomlands) eller i det land där deltagaren 
bor (inom landet).

4. Praktik och jobb får utföras i ett 
annat land än det där deltagaren bor 
(utomlands) eller i det land där deltagaren 
bor (inom landet).
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ekonomiska stöd för 
solidaritetsverksamhet som avses i 
artiklarna 7 och 8 ska följa den indikativa 
uppdelningen på 80 % för volontärarbete 
och solidaritetsprojekt och 20 % för 
antingen praktik eller jobb, eller 
bäggedera, med högst 20 % för 
verksamhet inom landet.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
gemensamma it-system.

2. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
gemensamma it-system. Beloppet ska 
göras tillgängligt för alla tre 
programområden på ett likvärdigt sätt och 
ska fördelas utifrån påvisbara behov inom 
de berörda projekten och verksamheterna.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unga i åldern 17–30 år som vill delta i 
Europeiska solidaritetskåren ska registrera 
sig på kårens portal. När volontärarbetet, 
praktiken, jobbet eller solidaritetsprojektet 

Unga i åldern 17–30 år som vill delta i 
Europeiska solidaritetskåren ska registrera 
sig på kårens portal, som ska vara 
tillgänglig för personer med 
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påbörjas ska den unga personen dock vara 
minst 18 år men inte över 30 år.

funktionsnedsättning. När volontärarbetet, 
praktiken, jobbet eller solidaritetsprojektet 
påbörjas ska den unga personen dock vara 
minst 18 år. 

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 Artikel 16

Deltagande organisationer Deltagande organisationer

1. Europeiska solidaritetskåren är 
öppen för deltagande av offentliga och 
privata enheter och internationella 
organisationer, under förutsättning att de 
har fått Europeiska solidaritetskårens 
kvalitetsmärkning.

1. Europeiska solidaritetskåren är 
öppen för deltagande av offentliga och 
privata enheter och internationella 
organisationer, under förutsättning att de 
har fått Europeiska solidaritetskårens 
kvalitetsmärkning som intygar att de 
erbjuder verksamhet som är förenlig med 
Europeiska solidaritetskårens principer 
och mål och helt motsvarar definitionen 
av solidaritetsverksamhet i denna 
förordning. I enlighet med förordning 
(EU, Euratom) 2018/1046 ska bidragen 
inte syfta eller leda till att det uppkommer 
en vinst. 

2. En ansökan från en enhet om att bli 
en deltagande organisation ska bedömas av 
Europeiska solidaritetskårens behöriga 
genomförandeorgan på grundval av 
principerna om likabehandling, lika 
möjligheter och icke-diskriminering, 
åtgärder för att undvika att arbetstillfällen 
ersätts, tillhandahållande av verksamhet av 
hög kvalitet och med inslag av lärande som 
har fokus på personlig, social, 
utbildningsmässig och yrkesmässig 
utveckling, lämpliga arrangemang för 
utbildning, arbete och volontärtjänstgöring, 
säkra och drägliga förhållanden och villkor 
samt principen om icke-vinst i enlighet 
med budgetförordningen. Ovannämnda 
principer säkerställer att verksamheten 
uppfyller Europeiska solidaritetskårens 
krav.

2. En ansökan från en enhet om att bli 
en deltagande organisation ska bedömas av 
Europeiska solidaritetskårens behöriga 
genomförandeorgan på grundval av 
principerna om likabehandling, lika 
möjligheter och icke-diskriminering, 
åtgärder för att undvika att arbetstillfällen 
ersätts, tillhandahållande av verksamhet av 
hög kvalitet och med inslag av lärande som 
har fokus på personlig, social, 
utbildningsmässig och yrkesmässig 
utveckling, lämpliga arrangemang för 
utbildning, arbete och volontärtjänstgöring, 
säkra och drägliga förhållanden och 
villkor, inbegripet åtgärder och 
förfaranden för skydd av barn under 
verksamheten, efterlevnad av 
internationella människorättsnormer, 
åtagande om att sätta stopp för 
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institutionalisering av barn och personer 
med funktionsnedsättning samt principen 
om icke-vinst i enlighet med 
budgetförordningen. Ovannämnda 
principer säkerställer att verksamheten 
uppfyller Europeiska solidaritetskårens 
krav. Kvalitetsmärkningen ska endast 
tilldelas organisationer som åtar sig att 
efterleva dessa principer. Den faktiska 
efterlevnaden ska kontrolleras i enlighet 
med artiklarna 26 och 27 i den här 
förordningen. 

3. Som ett resultat av bedömningen 
kan enheten få Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning. 
Kvalitetsmärkningen ska omprövas
regelbundet och kan återkallas.

3. Som ett resultat av bedömningen 
kan enheten få Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning. 
Kvalitetsmärkningen ska omprövas 
regelbundet eller på förfrågan av 
deltagarna och kan återkallas. Varje enhet 
som avsevärt förändrar sin verksamhet 
ska informera det behöriga 
genomförandeorganet så att en 
omprövning kan göras. Förfarandet för 
tilldelning av kvalitetsmärkning för 
volontärarbete ska skiljas från 
förfarandet som används för jobb och 
praktik. 

4. Varje enhet som har fått Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning ska få 
tillgång till kårens portal, som värd 
och/eller i en stödfunktion, och ska kunna 
erbjuda registrerade sökande att delta i 
solidaritetsverksamhet.

4. Varje enhet som har fått Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning ska få 
tillgång till kårens portal, som värd 
och/eller i en stödfunktion, och ska kunna 
erbjuda registrerade sökande att delta i 
solidaritetsverksamhet.

4a. De deltagande organisationer som 
fått kvalitetsmärkning ska ha tillgång till 
en plattform där de enkelt kan leta efter 
lämpliga sökande, för att göra det lättare 
för både deltagare och deltagande 
organisationer att medverka i 
solidaritetsverksamhet.

4b. Deltagande organisationer ska 
medverka till att främja Europeiska 
solidaritetskåren genom att låta tidigare 
deltagare dela med sig av sina 
erfarenheter och fungera som 
ambassadörer gentemot nästa potentiella 
generation kårdeltagare via ett nätverk.

5. Europeiska solidaritetskårens 5. Europeiska solidaritetskårens 
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kvalitetsmärkning ska inte automatiskt leda 
till finansiering genom Europeiska 
solidaritetskåren.

kvalitetsmärkning ska inte automatiskt leda 
till finansiering genom Europeiska 
solidaritetskåren.

6. Den solidaritetsverksamhet och de 
därmed sammanhängande kvalitets- och 
stödåtgärder som en deltagande 
organisation erbjuder kan få finansiering 
genom Europeiska solidaritetskåren eller 
från andra finansieringskällor som inte är 
beroende av unionens budget.

6. Den solidaritetsverksamhet och de 
därmed sammanhängande kvalitets- och 
stödåtgärder som en deltagande 
organisation erbjuder kan få finansiering 
genom Europeiska solidaritetskåren eller 
från andra finansieringskällor som inte är 
beroende av unionens budget.

7. För organisationer som deltar i den 
verksamhet som avses i artikel 11 ska 
volontärernas säkerhet prioriteras.

7. För organisationer som deltar i den 
verksamhet som avses i artikel 11 ska 
volontärernas säkerhet prioriteras.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De nationella programkontor som 
avses i artikel 23 ska utveckla en 
konsekvent strategi för effektiv utåtriktad 
verksamhet samt spridning och utnyttjande 
av resultaten från de insatser som de stöder 
inom programmet, bistå kommissionen i 
den allmänna uppgiften att sprida 
information om programmet, inklusive 
information om insatser och verksamhet 
som förvaltas på nationell nivå och 
unionsnivå och dess resultat, samt 
informera relevanta målgrupper om 
insatser och verksamhet som genomförs i 
deras land.

3. De nationella programkontor som 
avses i artikel 23 ska utveckla åtgärder för 
effektiv utåtriktad verksamhet. Sådana 
åtgärder ska även rikta sig till unga med 
sämre förutsättningar, bland annat i 
avlägsna områden, samt syfta till 
spridning och utnyttjande av resultaten från 
de insatser som de stöder, och samtidigt 
även, när så är lämpligt, involvera 
ungdomsorganisationer och 
specialiserade informationstjänster för 
ungdomar.

Kommunikationsverksamheten ska också 
bidra till att sprida informationen om 
unionens politiska prioriteringar, 
förutsatt att dessa anknyter till det 
allmänna målet i denna förordning och 
att de innebär ett mervärde och synlighet 
för unionen.

Deltagande organisationer ska använda 
varumärkesnamnet ”Europeiska 
solidaritetskåren” vid kommunikation och 
spridning av information som rör
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Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska organisera 
regelbundna möten och 
utbildningstillfällen med och för nätverket 
av nationella programkontor för att 
säkerställa enhetligt genomförande av 
Europeiska solidaritetskåren i samtliga 
deltagande länder. Kommissionen ska 
regelbundet samråda med viktiga berörda 
parter, bland annat deltagande 
organisationer, om genomförandet av 
Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Indikatorer för övervakning och 
rapportering:

Europeiska solidaritetskåren ska 
övervakas noggrant för att utvärdera i 
vilken utsträckning det allmänna målet 
och de särskilda målen har uppnåtts samt 
för att övervaka dess utfall, resultat och 
effekter. Därför fastställs följande 
minimiram för indikatorer, som ska 
utgöra grund för ett framtida detaljerat 
program för övervakning av Europeiska 
solidaritetskårens utfall, resultat och 
effekter, med en bred uppsättning 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer:

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Bilaga

Indikatorer för övervakning och 
rapportering:

Utfallsindikatorer

(a) Antal deltagare i 
solidaritetsverksamhet.

(a) Antal deltagare i volontärarbete 
(inom och utanför landet), uppdelat efter 
land, ålder, kön, yrkesbakgrund och 
utbildningsnivå.

(b) Procentandel deltagare med sämre 
förutsättningar.

(b) Antal deltagare i praktik (inom och 
utanför landet), uppdelat efter land, ålder, 
kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

(c) Antal organisationer som har fått 
Europeiska solidaritetskårens 
kvalitetsmärkning.

(c) Antal deltagare i jobb (inom och 
utanför landet), uppdelat efter land, ålder, 
kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

(ca) Antal deltagare i 
solidaritetsprojekt, uppdelat efter land, 
ålder, kön, yrkesbakgrund och 
utbildningsnivå.

(cb) Antal organisationer med 
kvalitetsmärkning, uppdelat efter land och 
finansiering som mottagits.

(cc) Antal deltagande unga med färre 
möjligheter. Resultatindikatorer 
(kombinerade indikatorer)

(cd) Antal deltagare som rapporterar 
positiva resultat av lärandet.

(ce) Andel deltagare vars 
läranderesultat har erkänts genom ett 
intyg, exempelvis ett ungdomspass, eller 
någon annan form av formellt 
erkännande av deras deltagande i 
Europeiska solidaritetskåren.

(cf) Deltagarnas tillfredsställelse i stort 
med verksamhetens kvalitet.

(cg) Antal personer som direkt eller 
indirekt fått stöd genom 
solidaritetsverksamhet.

Dessutom ska samstämmighet 
säkerställas, när så är lämpligt, med de 
huvudindikatorer för ungdomar som 
anges i bilaga [XX ny förordning om 
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