
 

AD\1136245DA.docx  PE608.053v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
 

2017/0102(COD) 

30.11.2017 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

til Kultur- og Uddannelsesudvalget 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de 

retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af 

forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning 

(EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) 

nr.1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU 

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Eleonora Forenza 

 



 

PE608.053v02-00 2/34 AD\1136245DA.docx 

DA 

 

PA_Legam 



 

AD\1136245DA.docx 3/34 PE608.053v02-00 

 DA 

KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag sigter mod at fastlægge de retlige rammer for det europæiske 

solidaritetskorps (ESC) og ændre forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 

1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) 

nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU og har til formål at oprette et solidaritetskorps, 

som også skal omfatte den eksisterende europæiske volontørtjeneste. Det er vigtigt at 

understrege, at anvendelsesområdet for det europæiske solidaritetskorps og den europæiske 

volontørtjeneste ikke er identisk, idet der under den europæiske volontørtjeneste også er 

blevet iværksat volontørprogrammer i tredjelande. Ordføreren for udtalelsen opfordrer derfor 

til, at man ved sammenlægningen er opmærksomhed på ikke at sætte det over styr, der er 

opnået under det tidligere program. 

 

Programmet for det europæiske solidaritetskorps har som mål inden 2020 at 

mobilisere 100.000 unge mellem 18 og 30 år med projekter inden for miljøbeskyttelse og 

social samhørighed. Forslaget bygger på retningslinjerne i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder1. De lande, der vil få adgang til dette program, vil være EU's 

medlemsstater samt eventuelt andre lande på grundlag af bilaterale aftaler, men det er vigtigt 

at være opmærksom på, at der for tiden er personer, der bevæger sig rundt i Den Europæiske 

Unions område, uden at være i besiddelse af et pas fra nogen EU-medlemsstat. Der gøres 

derfor opmærksom på, at programmet også bør inkludere unge, som ikke er i besiddelse af et 

identitetskort fra en EU-medlemsstat, og bidrage til at gøre det lettere at opnå 

opholdstilladelse og visum. 

 

Solidaritet er et af de principper, som Den Europæiske Union bygger på, det definerer det 

europæiske projekt og sikrer det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne håndtere 

nuværende og fremtidige nødsituationer og kriser. I anledning af 60-årsdagen for Rom-

traktaten bekræftede Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen 

deres tilsagn om at styrke solidariteten, hvis overordnede mål er at bidrage til en generel 

menneskelig udvikling2. 

 

Ordføreren mener, at det er afgørende blandt de unge, der er særlig hårdt ramt af den 

økonomiske krise og er de mest sårbare, at fremme og støtte alle foranstaltninger, der kan 

forbedre ordninger og politikker inden for solidaritet, da det bidrager til at styrke den 

menneskerettighedskultur, som Den Europæiske Union bygger på. 

 

Det er vigtigt, at understrege, at kvinders, LGBTQI-personers og indvandreres rettigheder er 

menneskerettigheder, og at det, eftersom disse personer er særligt sårbare, er nødvendigt at 

indarbejde et kønsperspektiv og et migrationsperspektiv i retningslinjerne for programmet. 

 

Glæder sig over, at Kommissionen har valgt at fokusere på unge ugunstigt stillede i 

forbindelse med adgangen til programmet for frivillig uddannelse, som dog på ingen måde må 

træde i stedet for lønnet arbejde eller praktikophold som forberedelse til egentlig ansættelse, 

der er reguleret i lokal lovgivning. Opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at 

overvåge, at der ikke opstår sådanne situationer. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (EUT C 326 af 

26.10.2012, s. 391) 
2 http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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Ordføreren er bekymret over overførslen af midler, der allerede er afsat til, eller som der 

allerede er indgået forpligtelser for i uddannelses- og kultursektorer såsom Erasmus+, til det 

nye europæiske program for solidaritet, eftersom Erasmus+-programmet har spillet en særlig 

vigtig rolle for udbredelsen af en europæisk bevidsthed. Hun betragter de kulturelle og 

uddannelsesmæssige chancer, som erfaringer inden for rammerne af Erasmus+-programmet 

byder, som et positivt element også for at kunne opnå et praktikophold af god kvalitet under 

programmet for det europæiske solidaritetskorps.  

 

Ordføreren understreger endvidere, at det er vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets parter og 

alle civilsamfundets aktører i den forudgående evalueringsproces for, iværksættelsen af, 

tilsynet med og overvågningen af programmet - under fuld hensyntagen til netværk af 

civilbeskyttelsesforeninger, som i forbindelse med miljøbeskyttelse og genopbygning efter 

naturkatastrofer har bidraget og samarbejdet med Europa-Kommissionens 

interventionsprogrammer for naturkatastrofer og miljøbeskyttelse. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Kultur- og 

Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Unge bør gives let adgang til 

muligheder for at deltage i 

solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan 

udtrykke deres engagement til fordel for 

lokalsamfundene, samtidig med at de 

erhverver nyttige erfaringer, færdigheder 

og kompetencer til gavn for deres 

personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling, og 

dermed forbedrer deres 

beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter 

skal også fremme mobilitet for unge 

frivillige, praktikanter og arbejdstagere. 

(4) Unge bør gives let adgang til 

muligheder for at deltage i 

solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan 

udtrykke deres engagement til fordel for 

lokalsamfundene, samtidig med at de 

erhverver nyttige erfaringer, færdigheder 

og kompetencer til gavn for deres 

personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling, og 

dermed forbedrer deres 

beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter 

skal også fremme mobilitet for unge 

frivillige, praktikanter og arbejdstagere og 

bør være i overensstemmelse med de 

nationale lovgivninger om 

arbejdstagernes mobilitet. 

 

Ændringsforslag  2 
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Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) De solidaritetsaktiviteter, som 

tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i 

den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte 

samfundsmæssige behov, bidrage til at 

styrke lokalsamfundene, give de unge 

mulighed for at erhverve værdifuld viden 

og kompetencer, være økonomisk 

tilgængelige for de unge og foregå under 

sikre og sunde vilkår. 

(5) De solidaritetsaktiviteter, som 

tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i 

den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte 

samfundsmæssige behov, bidrage til at 

styrke lokalsamfundene og den sociale 

samhørighed, give de unge mulighed for at 

erhverve værdifuld viden og kompetencer, 

være økonomisk tilgængelige for de unge 

og foregå under sikre og sunde vilkår. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det europæiske solidaritetskorps vil 

tilbyde ét samlet kontaktpunkt for 

solidaritet inden for EU. Der bør sikres 

sammenhæng og komplementaritet mellem 

disse rammer og andre relevante EU-

politikker og -programmer. Det europæiske 

solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne 

og synergierne fra eksisterende 

programmer, ikke mindst den europæiske 

volontørtjeneste. Korpset bør også supplere 

medlemsstaternes bestræbelser på at støtte 

unge og lette deres overgang fra skole til 

arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at 

give de unge yderligere muligheder for at 

gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form 

af praktikophold eller job i 

solidaritetsrelaterede sektorer inden for 

deres respektive medlemsstater eller på 

tværs af grænserne. Der bør ligeledes 

sikres komplementaritet i forhold til 

eksisterende netværk på EU-plan af 

relevans for aktiviteterne under det 

europæiske solidaritetskorps, såsom det 

europæiske netværk af offentlige 

arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. 

Der bør endvidere sikres komplementaritet 

(6) Det europæiske solidaritetskorps vil 

tilbyde ét samlet kontaktpunkt, uden 

diskrimination på grund af køn eller 

social klasse, for solidaritet inden for EU. 

Der bør sikres sammenhæng og 

komplementaritet mellem disse rammer og 

andre relevante EU-politikker og -

programmer. Det europæiske 

solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne 

og synergierne fra eksisterende 

programmer, ikke mindst den europæiske 

volontørtjeneste. Korpset bør også supplere 

medlemsstaternes bestræbelser på at støtte 

unge og lette deres overgang fra skole til 

arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at 

give de unge yderligere muligheder for at 

gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form 

af praktikophold eller job i 

solidaritetsrelaterede sektorer inden for 

deres respektive medlemsstater eller på 

tværs af grænserne. Der bør ligeledes 

sikres komplementaritet i forhold til 

eksisterende netværk på EU-plan af 

relevans for aktiviteterne under det 

europæiske solidaritetskorps, såsom det 

europæiske netværk af offentlige 
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mellem de eksisterende nationale 

ordninger, navnlig ordninger vedrørende 

solidaritet og mobilitet for unge, og det 

europæiske solidaritetskorps, med 

udgangspunkt i god praksis når det er 

relevant. 

arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. 

Der bør endvidere sikres komplementaritet 

mellem de eksisterende nationale 

ordninger, navnlig ordninger vedrørende 

solidaritet og mobilitet for unge, herunder 

ordninger på regionalt og lokalt plan, og 

det europæiske solidaritetskorps, med 

udgangspunkt i god praksis når det er 

relevant. 

_________________ _________________ 

19 Rådets henstilling af 22. april 2013 om 

oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 

120/01). 

19 Rådets henstilling af 22. april 2013 om 

oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 

120/01). 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Med henblik på at maksimere 

virkningen af det europæiske 

solidaritetskorps bør der indføres 

bestemmelser, der giver mulighed for, at 

andre EU-programmer – såsom Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden, 

programmet Europa for Borgerne, Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling og 

sundhedsprogrammet – kan bidrage til at 

nå målsætningerne for det europæiske 

solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter 

inden for dets anvendelsesområde. Dette 

bidrag bør finansieres i overensstemmelse 

med de pågældende programmers 

respektive basisretsakter. Når 

støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt 

kvalitetsmærke fra det europæiske 

solidaritetskorps, bør de gives adgang til 

det portalen for det europæiske 

solidaritetskorps og de kvalitets- og 

støtteforanstaltninger, der tilbydes for den 

pågældende type aktivitet, som de tilbyder. 

(7) Med henblik på at maksimere 

virkningen af det europæiske 

solidaritetskorps bør der indføres 

bestemmelser, der giver mulighed for, at 

andre EU-programmer – såsom Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden, 

programmet Europa for Borgerne, Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling og 

sundhedsprogrammet – kan bidrage til at 

nå målsætningerne for det europæiske 

solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter 

inden for dets anvendelsesområde. Dette 

bidrag bør finansieres i overensstemmelse 

med de pågældende programmers 

respektive basisretsakter med det sigte at 

opnå en større inddragelse af unge, 

civilsamfundet og de erfaringer med 

frivilligt arbejde, der allerede findes i 

medlemsstaterne. Når støttemodtagerne er 

blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra 

det europæiske solidaritetskorps, bør de 

gives adgang til det portalen for det 

europæiske solidaritetskorps og de 

kvalitets- og støtteforanstaltninger, der 

tilbydes for den pågældende type aktivitet, 

som de tilbyder. 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Denne forordning fastlægger en 

finansieringsramme for perioden 2018-

2020, som skal udgøre det primære 

referencebeløb for Europa-Parlamentet og 

Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. 

punkt 17 i den interinstitutionelle aftale 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig  økonomisk forvaltning23. Det 

primære referencegrundlag omfatter 

omfordeling fra programmet Erasmus+ 

(197,7 mio. EUR) og programmet for 

beskæftigelse og social innovation (10 

mio. EUR) samt yderligere midler i 

regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 og 

suppleres af bidrag fra flere EU-

programmer under forskellige 

budgetposter, såsom Den Europæiske 

Socialfond, EU's civilbeskyttelsesordning, 

Life-programmet og Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne. 

(18) Denne forordning fastlægger en 

finansieringsramme for perioden 2018-

2020, som skal udgøre det primære 

referencebeløb for Europa-Parlamentet og 

Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. 

punkt 17 i den interinstitutionelle aftale 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning23. Med 

undtagelse af omfordelinger bør det 

primære referencebeløb finansieres ved 

anvendelse af alle de disponible midler i 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

1311/201323a. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutionel aftale af 2. december 

2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 

373 af 20.12.2013, s. 1). 

23Interinstitutionel aftale af 2. december 

2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 

373 af 20.12.2013, s. 1). 

 23aRådets forordning (EU) nr. 1311/2013 

af 2. december 2013 om fastlæggelse af 

den flerårige finansielle ramme for årene 

2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

884). 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) I de tilfælde, hvor det europæiske 

solidaritetskorps' aktioner ikke er knyttet 

direkte til finansielle midler under 

forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, 

bør Kommissionen sikre, at der er nye 

supplerende midler til rådighed. 

Begrundelse 

De foranstaltninger, der træffes under det europæiske solidaritetskorps, bør være knyttet til 

de midler og programmer, hvorigennem de finansieres. For de foranstaltninger, som ikke er 

det, bør Kommissionen sikre, at der er supplerende finansieringskilder til gennemførelse af 

disse aktioner. 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at maksimere virkningen af det 

europæiske solidaritetskorps bør de 

deltagende lande gives mulighed for at 

afsætte supplerende national finansiering i 

overensstemmelse med reglerne for det 

europæiske solidaritetskorps. 

(20) For at maksimere virkningen af det 

europæiske solidaritetskorps bør 

medlemsstaterne og, hvor det er relevant, 

kompetente subnationale myndigheder 

med egne eksklusive lovgivningsbeføjelser 

samt deltagende lande træffe 

foranstaltninger til at afsætte supplerende 

national, regional og lokal finansiering i 

overensstemmelse med reglerne for det 

europæiske solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Der bør udvises særlig omhu for at 

sikre, at de aktiviteter, der støttes af det 

europæiske solidaritetskorps, er 

tilgængelige for alle unge, herunder 

navnlig de mest ugunstigt stillede unge. 

Der bør derfor træffes særlige 

foranstaltninger for at fremme social 

(24) Der bør udvises særlig omhu for at 

sikre, at de aktiviteter, der støttes af det 

europæiske solidaritetskorps, er 

tilgængelige for alle unge, herunder 

navnlig de mest ugunstigt stillede unge. 

Der bør derfor træffes særlige 

foranstaltninger for at fremme social 



 

AD\1136245DA.docx 9/34 PE608.053v02-00 

 DA 

inklusion og deltagelse af ugunstigt stillede 

unge, og begrænsningerne forbundet med 

den afsides beliggenhed i Unionens 

fjernområder og de oversøiske lande og 

territorier24 bør tages i betragtning. De 

deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at 

træffe alle hensigtsmæssige 

foranstaltninger for at fjerne retlige og 

administrative hindringer for et 

velfungerende europæisk solidaritetskorps. 

Dette omfatter så vidt muligt at løse 

administrative problemer, der medfører 

vanskeligheder med at opnå visa og 

opholdstilladelse, uden at dette dog 

tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-

bestemmelserne om indrejse- og 

opholdsbetingelser for 

tredjelandsstatsborgere. 

inklusion og deltagelse af ugunstigt stillede 

unge, og begrænsningerne forbundet med 

den afsides beliggenhed i Unionens 

fjernområder og de oversøiske lande og 

territorier bør tages i betragtning24. 

Medlemsstaterne og de deltagende lande 

bør ligeledes tilstræbe at træffe alle 

hensigtsmæssige foranstaltninger for at 

fjerne retlige og administrative hindringer 

for et velfungerende europæisk 

solidaritetskorps. Dette omfatter så vidt 

muligt at løse administrative problemer, 

der medfører vanskeligheder med at opnå 

visa og opholdstilladelse, uden at dette dog 

tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-

bestemmelserne om indrejse- og 

opholdsbetingelser for 

tredjelandsstatsborgere. 

_________________ _________________ 

24 Enkeltpersoner fra et oversøisk land eller 

territorium (OLT) og de offentlige og/eller 

private kompetente organer og institutioner 

i et OLT kan deltage i programmerne i 

overensstemmelse med Rådets afgørelse 

2001/822/EF af 27. november 2001 om de 

oversøiske landes og territoriers 

associering med Det Europæiske 

Fællesskab (EFT L 314 af 30.11.2001, s. 

1). 

24 Enkeltpersoner fra et oversøisk land eller 

territorium (OLT) og de offentlige og/eller 

private kompetente organer og institutioner 

i et OLT kan deltage i programmerne i 

overensstemmelse med Rådets afgørelse 

2001/822/EF af 27. november 2001 om de 

oversøiske landes og territoriers 

associering med Det Europæiske 

Fællesskab (EFT L 314 af 30.11.2001, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Enhver virksomhed, der ønsker at 

deltage i det europæiske solidaritetskorps, 

uanset om deltagelsen er finansieret af 

budgettet for det europæiske 

solidaritetskorps, et andet EU-program 

eller en anden finansieringskilde, bør 

tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de 

relevante betingelser er opfyldt. Den 

proces, der fører frem til tildelingen af 

kvalitetsmærket, bør løbende udføres af 

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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strukturerne til gennemførelse af det 

europæiske solidaritetskorps. Det tildelte 

kvalitetsmærke bør revurderes 

regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det 

i forbindelse med den kontrol, der skal 

udføres, konstateres, at de betingelser, der 

lå til grund for tildelingen, ikke længere er 

opfyldt. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Kommissionens forslag 

(28) Passende former for opsøgende 

virksomhed, offentliggørelse og formidling 

af de muligheder og resultaterne af de 

aktioner, der støttes af det europæiske 

solidaritetskorps, bør sikres på europæisk, 

nationalt og lokalt plan. Opsøgende 

virksomhed, oplysning og formidling bør 

foregå via alle de organer, der gennemfører 

det europæiske solidaritetskorps, herunder, 

hvis det er relevant, med støtte fra andre 

vigtige aktører. 

(28) Passende former for opsøgende 

virksomhed, offentliggørelse og formidling 

af de muligheder og resultaterne af de 

aktioner, der støttes af det europæiske 

solidaritetskorps, bør sikres ved hjælp af 

webportaler på europæisk, nationalt, 

regionalt og lokalt plan. Opsøgende 

virksomhed, oplysning og formidling bør 

foregå via alle de organer, der gennemfører 

det europæiske solidaritetskorps, og via 

EU-programmer, der allerede er knyttet til 

det europæiske solidaritetskorps. 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Kommissionens forslag 

(29) For at opnå større gennemslagskraft 

i kommunikationen til offentligheden og 

stærkere synergier mellem 

kommunikationsaktiviteter, der 

gennemføres på Kommissionens initiativ, 

bør de ressourcer, der tildeles 

kommunikationsaktiviteter i henhold til 

denne forordning, også medvirke til 

kommunikation udadtil om Unionens 

politiske prioriteringer, såfremt disse 

vedrører denne forordnings overordnede 

(29) For at opnå større gennemslagskraft 

i kommunikationen til offentligheden og 

stærkere synergier mellem 

kommunikationsaktiviteter, der 

gennemføres på Kommissionens initiativ, 

bør de ressourcer, der tildeles 

kommunikationsaktiviteter i henhold til 

denne forordning, også medvirke til 

kommunikation udadtil om Unionens 

politiske prioriteringer såsom social 

integration, samhørighed, miljøbeskyttelse 
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mål. og afbødning af klimaændringer, som 
vedrører denne forordnings overordnede 

mål, og være i overensstemmelse med 

målene for det europæiske 

solidaritetskorps' finansieringskilder. 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Af hensyn til effektivitet og 

virkningsfuldhed bør det udvalg, der er 

nedsat i henhold til forordning (EU) 

nr. 1288/2013, også bistå Kommissionen 

med gennemførelsen af denne forordning. 

For så vidt angår det europæiske 

solidaritetskorps bør dette udvalg mødes i 

en særlig sammensætning, og dets mandat 

bør tilpasses med henblik på at varetage 

denne nye rolle. Det bør være de 

deltagende landes opgave at udpege de 

relevante repræsentanter til disse møder 

under hensyntagen til de dimensioner af 

det europæiske solidaritetskorps, der 

omfatter frivilligt arbejde og beskæftigelse. 

(37) Af hensyn til effektivitet og 

virkningsfuldhed bør det udvalg, der er 

nedsat i henhold til forordning (EU) 

nr. 1288/2013, også bistå Kommissionen 

med gennemførelsen af denne forordning. 

For så vidt angår det europæiske 

solidaritetskorps bør dette udvalg mødes i 

en særlig sammensætning, og dets mandat 

bør tilpasses med henblik på at varetage 

denne nye rolle. Det bør være 

medlemsstaternes og de deltagende landes 

opgave at udpege de relevante 

repræsentanter til disse møder under 

hensyntagen til de dimensioner af det 

europæiske solidaritetskorps, der omfatter 

frivilligt arbejde og beskæftigelse. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Finansieringsrammen for det 

europæiske solidaritetskorps under 

udgiftsområde 1a i den flerårige 

finansielle ramme bør desuden suppleres 

med finansielle bidrag fra andre 

programmer og udgiftsområder, hvilket 

kræver ændring af forordning (EU) nr. 

1293/201327, forordning (EU) nr. 

1303/201328, forordning (EU) nr. 

1305/201329, forordning (EU) nr. 

1306/2013 samt Europa-Parlamentets og 

udgår 
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Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU30. 

_________________  

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om oprettelse af et 

program for miljø- og klimaindsatsen 

(Life) og om ophævelse af forordning 

(EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 

20.12.2013, s. 185). 

 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om fælles bestemmelser 

for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

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

320). 

 

29 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

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

487). 

 

30 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af den fælles 

landbrugspolitik og om ophævelse af 

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

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

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

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

549). 

 

31 Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. 
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december 2013 om en EU-

civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 

20.12.2013, s. 924). 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) "solidaritetsaktivitet": aktivitet, der 

har til formål at imødekomme uopfyldte 

samfundsmæssige behov til gavn for et 

lokalsamfund og samtidig fremmer den 

enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, 

sociale, medborgerlige og faglige 

udvikling, og som kan tage form af ophold, 

projekter eller netværksaktiviteter inden for 

forskellige områder som f.eks. uddannelse, 

beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, 

iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, 

medborgerskab og demokratisk deltagelse, 

miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, 

katastrofeforebyggelse, beredskab og 

genopretning, landbrug og udvikling af 

landdistrikterne, levering af fødevarer og 

andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet 

og kultur, idræt og sport, social bistand og 

velfærd, modtagelse og integration af 

tredjelandsstatsborgere, territorialt 

samarbejde og samhørighed 

(1) "solidaritetsaktivitet": aktivitet, der 

har til formål at imødekomme uopfyldte 

samfundsmæssige behov til gavn for et 

lokalsamfund og samtidig fremmer den 

enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, 

sociale, medborgerlige og formative 

udvikling, og som kan tage form af ophold, 

projekter eller netværksaktiviteter inden for 

forskellige områder som f.eks. uddannelse, 

beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, 

iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, 

medborgerskab og demokratisk deltagelse, 

miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, 

katastrofeforebyggelse, beredskab og 

genopretning, landbrug og udvikling af 

landdistrikterne, levering af fødevarer og 

andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet 

og kultur, idræt og sport, social bistand og 

velfærd, handicap, modtagelse og 

integration af tredjelandsstatsborgere, 

territorialt samarbejde og samhørighed 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) ”ugunstigt stillede unge": personer, 

som har brug for yderligere støtte på grund 

af handicap, uddannelsesmæssige 

vanskeligheder, økonomiske hindringer, 

kulturelle forskelle, helbredsproblemer, 

sociale hindringer og geografiske 

hindringer 

(3) "ugunstigt stillede unge": personer, 

som har brug for yderligere støtte på grund 

af handicap, uddannelsesmæssige eller 

integrationsmæssige vanskeligheder,  

økonomiske hindringer, kulturelle 

forskelle, helbredsproblemer, sociale 

hindringer og geografiske hindringer 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) ”frivilligt arbejde": ulønnet 

volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode 

på op til tolv måneder, som giver unge 

mulighed for at bidrage til det daglige 

arbejde hos organisationer, der er aktive 

inden for solidaritetsrelaterede områder, til 

gavn i sidste ende for de lokalsamfund, 

hvor aktiviteterne gennemføres, herunder 

en solid lærings- og uddannelsesdimension 

med henblik på at sætte unge frivillige i 

stand til at erhverve færdigheder og 

kompetencer, som vil være til nytte for 

deres personlige, uddannelsesmæssige, 

sociale og faglige udvikling, og som også 

vil bidrage til at forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed 

(6) "frivilligt arbejde": ulønnet 

volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode 

på op til tolv måneder, som giver unge 

mulighed for at bidrage til det daglige 

arbejde hos organisationer, der er aktive 

inden for solidaritetsrelaterede områder, til 

gavn i sidste ende for de lokalsamfund, 

hvor aktiviteterne gennemføres, herunder 

en solid lærings- og uddannelsesdimension 

med henblik på at sætte unge frivillige i 

stand til at erhverve færdigheder og 

kompetencer, som vil være til nytte for 

deres personlige, uddannelsesmæssige, 

sociale og formative udvikling, og som 

således også vil forbedre deres potentielle 

beskæftigelsesegnethed 

_________________ _________________ 

32 Som hovedregel udføres en aktivitet 

kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage 

pr. uge. 

32 Som hovedregel udføres en aktivitet 

kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage 

pr. uge. 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) "ophold for frivilliggrupper": 

ophold, der giver grupper bestående af 

deltagere i det europæiske solidaritetskorps 

fra forskellige deltagerlande mulighed for 

sammen at arbejde frivilligt for et fælles 

mål, idet de udfører manuelle eller 

intellektuelle opgaver, i forbindelse med et 

vigtigt projekt i lokalsamfundets tjeneste i 

en periode på mellem to uger og to 

måneder 

(7) "ophold for frivilliggrupper": 

ophold, der giver grupper bestående af 

deltagere i det europæiske solidaritetskorps 

fra forskellige medlemsstater og andre 

deltagerlande mulighed for sammen at 

arbejde frivilligt for et fælles mål, idet de 

udfører manuelle eller intellektuelle 

opgaver, i forbindelse med et vigtigt 

projekt i lokalsamfundets tjeneste i en 

periode på mellem to uger og to måneder         
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Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) "det europæiske solidaritetskorps' 

portal": webbaseret værktøj, som stiller 

relevante onlinetjenester til rådighed for 

deltagere i det europæiske solidaritetskorps 

og deltagende organisationer, herunder 

information om det europæiske 

solidaritetskorps, registrering af deltagere, 

søgen efter deltagere til ophold, 

annoncering af og søgen efter ophold, 

søgen efter potentielle projektpartnere, 

håndtering af kontakter og tilbud om 

ophold og projekter, uddannelses-, 

kommunikations- og netværksaktiviteter, 

information og meddelelse om muligheder 

samt andre relevante udviklingstendenser i 

relation til det europæiske 

solidaritetskorps. 

(14) "det europæiske solidaritetskorps' 

portal": webbaseret værktøj, som stiller 

relevante onlinetjenester til rådighed for 

deltagere i det europæiske solidaritetskorps 

og deltagende organisationer, herunder 

information om det europæiske 

solidaritetskorps, registrering af deltagere, 

håndtering af kvalitetsmærker, søgen efter 

deltagere til ophold, annoncering af og 

søgen efter ophold, søgen efter potentielle 

projektpartnere, håndtering af kontakter og 

tilbud om ophold og projekter, 

uddannelses-, kommunikations- og 

netværksaktiviteter, information og 

meddelelse om muligheder, formidling af 

resultater af solidaritetsaktioner samt 

andre relevante udviklingstendenser i 

relation til det europæiske 

solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Målsætningen med det europæiske 

solidaritetskorps er at øge unges og 

organisationers deltagelse i tilgængelige 

solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at 

bidrage til at styrke samhørighed og 

solidaritet i Europa, støtte lokalsamfund og 

imødegå samfundsmæssige udfordringer. 

Målsætningen med det europæiske 

solidaritetskorps er at øge unges og 

organisationers deltagelse i tilgængelige 

solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at 

bidrage til at styrke samhørighed og 

solidaritet i Europa, støtte lokalsamfund og 

imødegå vor tids store udfordringer, 

navnlig dem, der er forbundet med 

styrkelse af social integration, uddannelse 

og beskæftigelse samt miljøbeskyttelse og 

afbødning af klimaændringer. 

Ændringsforslag  20 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen og deltagerlandene 

bør samarbejde om at opnå effektivitet og 

virkning ved at sikre sammenhæng mellem 

nationale programmer og ordninger, der 

vedrører solidaritet, uddannelse, 

erhvervsuddannelse samt unge, på den ene 

side og aktioner under det europæiske 

solidaritetskorps på den anden side. Disse 

aktioner skal baseres på relevant god 

praksis og eksisterende programmer. 

2. Kommissionen, medlemsstaterne 

og andre deltagerlande bør samarbejde om 

at opnå effektivitet og virkning ved at sikre 

sammenhæng mellem nationale 

programmer og ordninger, der vedrører 

solidaritet, uddannelse, erhvervsuddannelse 

samt unge, uden at dette berører de 

subnationale myndigheders 

lovgivningsbeføjelser, på den ene side og 

aktioner under det europæiske 

solidaritetskorps på den anden side. Disse 

aktioner skal baseres på relevant god 

praksis og eksisterende programmer. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det europæiske solidaritetskorps forfølger 

sine mål gennem følgende typer af 

aktioner: 

Det europæiske solidaritetskorps forfølger 

sine mål gennem følgende typer af aktioner 

inden for rammerne af målene for dets 

finansieringskilder: 

Begrundelse 

Eftersom midlerne til det europæiske solidaritetskorps kommer fra Erasmus+, EaSI, EU-

civilbeskyttelsesmekanismen, Life, ESF og ELFUL, bør målene for korpset knyttes til de mål, 

der forfølges med de midler, gennem hvilke det finansieres. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) solidaritetsophold, projekter og 

netværksaktiviteter 

a) solidaritetsophold, projekter og 

netværksaktiviteter i tilknytning til 

civilsamfundet 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) netværksaktiviteter for 

enkeltpersoner og organisationer, der 

deltager i det europæiske solidaritetskorps. 

c) netværksaktiviteter for 

enkeltpersoner og organisationer, der 

deltager i det europæiske solidaritetskorps, 

som skal være i fuld overensstemmelse 

med, og supplere, de allerede etablerede 

lokale og regionale erfaringer, især bedste 

praksis i forbindelse med frivilligt arbejde 

og civilbeskyttelse. 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der skal sikre 

kvaliteten af solidaritetsophold, herunder 

uddannelse, sprogstøtte, administrativ 

støtte til deltagere og deltagende 

organisationer, forsikring, støtte efter 

opholdet samt udvikling af et certifikat, der 

identificerer og dokumenterer den viden 

samt de færdigheder og kompetencer, der 

er erhvervet under opholdet 

a) foranstaltninger, der skal sikre høj 

kvalitet af solidaritetsophold, herunder et 

omfattende uddannelsesprogram, 

sprogstøtte, administrativ støtte til 

deltagere og deltagende organisationer, 

forsikring, støtte efter opholdet samt 

udvikling af et certifikat, der identificerer 

og dokumenterer den viden samt de 

færdigheder og kompetencer, der er 

erhvervet under opholdet 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Kommissionens forslag 

d) etablering, vedligeholdelse og 

opdatering af det europæiske 

solidaritetskorps' portal og andre relevante 

onlinetjenester samt de nødvendige IT-

systermer og webbaserede værktøjer. 

d) etablering, vedligeholdelse og 

opdatering af det europæiske 

solidaritetskorps' portal, herunder 

rapporter fra deltagere på stedet, og andre 

relevante onlinetjenester, først og 

fremmest for at formidle målsætningerne 

med denne forordning og dets 
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tilgængelighed, samt de nødvendige IT-

systemer og webbaserede værktøjer. 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 

1, omfatter en finansieringsramme på 

294 200 000 EUR i løbende priser 

suppleret med bidrag fra: 

udgår 

a) Den Europæiske Socialfond med et 

bidrag på 35 000 000 EURi løbende priser 

 

b) EU's civilbeskyttelsesordning med et 

bidrag på 6 000 000 EURi løbende priser 

 

c) LIFE-programmet med et bidrag på 

4 500 000 EURi løbende priser 

 

d) Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne med et 

bidrag på 1 800 000 EUR i løbende priser. 

 

_________________  

33 Denne finansieringsramme udgør det 

primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den 

interinstitutionelle aftale (2013/C 373/01) 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning. 

 

Begrundelse 

Vi mener ikke, at nye initiativer bør finansieres gennem omfordeling fra eksisterende 

programmer og fonde. De bør i stedet finansieres med alle andre disponible midler under den 

nuværende FFR. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Et deltagerland kan stille nationale 

finansielle midler, som skal forvaltes efter 

reglerne for det europæiske 

solidaritetskorps, til rådighed for 

støttemodtagere og anvende det 

europæiske solidaritetskorps' decentrale 

strukturer til dette formål, forudsat at det 

sørger for den supplerende pro rata 

finansiering af disse strukturer. 

6. Et deltagerland skal i 

overensstemmelse med dets ressourcer 
stille nationale finansielle midler, som skal 

forvaltes efter reglerne for det europæiske 

solidaritetskorps, til rådighed for 

støttemodtagere og anvende det 

europæiske solidaritetskorps' decentrale 

strukturer til dette formål, forudsat at det 

sørger for den supplerende pro rata 

finansiering af disse strukturer. 

Medlemsstaterne kan stille nye 

supplerende midler til rådighed. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne deltager i det 

europæiske solidaritetskorps. 

1. Medlemsstaterne deltager i det 

europæiske solidaritetskorps. I de 

medlemsstater, hvor beføjelser, der 

vedrører gennemførelsen af det 

europæiske solidaritetskorps' aktiviteter, 

er blevet overført til subnationale 

myndigheder, udvikles der via nationale 

agenturer, der fungerer som 

gennemførelsesorganer, mekanismer til 

direkte at inddrage disse myndigheder. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved gennemførelsen af denne 

forordning sikrer Kommissionen og 

2. Ved gennemførelsen af denne 

forordning sikrer medlemsstaterne og 
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deltagerlandene, at der gøres en særlig 

indsats for at fremme social inklusion, 

navnlig når det gælder ugunstigt stillede 

unges deltagelse. 

andre deltagerlande, at der gøres en særlig 

indsats for at fremme social inklusion, 

navnlig når det gælder ugunstigt stillede og 

særligt sårbare unges deltagelse, og de 

skal med dette mål for øje anlægge en 

kønssensitiv tilgang. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Offentlige eller private enheder 

eller internationale organisationer deltager 

i det europæiske solidaritetskorps, forudsat 

at de har modtaget det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke. 

1. Offentlige eller private enheder 

eller internationale organisationer deltager 

i det europæiske solidaritetskorps, forudsat 

at de har modtaget det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke i 

overensstemmelse med målsætningerne 

for denne forordning. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En ansøgning fra en enhed, der kan 

komme i betragtning, om at deltage i det 

europæiske solidaritetskorps vurderes af 

det kompetente gennemførelsesorgan under 

det europæiske solidaritetskorps for at 

sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i 

forbindelse med det europæiske 

solidaritetskorps. 

2. En ansøgning fra en enhed, der kan 

komme i betragtning, om at deltage i det 

europæiske solidaritetskorps, vurderes af 

det kompetente gennemførelsesorgan under 

det europæiske solidaritetskorps for at 

sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i 

forbindelse med og målene for det 

europæiske solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Enheden kan som et resultat af 3. Enheden kan som et resultat af 
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denne vurdering tildeles det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det 

erhvervede mærke tages regelmæssigt op 

til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes. 

denne vurdering tildeles det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det 

erhvervede mærke tages mindst hvert 

andet år op til fornyet vurdering, uden at 

det må afstedkomme uforholdsmæssige 

administrative byrder, og kan 

tilbagekaldes. 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke fører ikke automatisk til 

finansiering under det europæiske 

solidaritetskorps. 

5. Det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke fører ikke automatisk til 

finansiering under det europæiske 

solidaritetskorps, men er en væsentlig 

forudsætning for denne finansiering. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Enhver offentlig eller privat enhed, som er 

etableret i et deltagerland, og internationale 

organisationer, som udfører 

solidaritetsaktiviteter i deltagerlandene, 

kan søge om støtte under det europæiske 

solidaritetskorps. For så vidt angår 

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 

1, litra a), er det en forudsætning for at 

modtage støtte under det europæiske 

solidaritetskorps, at den deltagende 

organisation har opnået et kvalitetsmærke. 

For så vidt angår solidaritetsprojekter, der 

er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan 

fysiske personer ligeledes søge om støtte 

på vegne af uformelle grupper af deltagere 

i det europæiske solidaritetskorps. 

Enhver offentlig eller privat enhed, som er 

etableret i en medlemsstat eller et andet 

deltagerland, og internationale 

organisationer, som udfører 

solidaritetsaktiviteter i en medlemsstat 

eller andre deltagerlande, kan søge om 

støtte under det europæiske 

solidaritetskorps. For så vidt angår 

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 

1, litra a), er det en forudsætning for at 

modtage støtte under det europæiske 

solidaritetskorps, at den deltagende 

organisation har opnået et kvalitetsmærke. 

For så vidt angår solidaritetsprojekter, der 

er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan 

fysiske personer ligeledes søge om støtte 

på vegne af uformelle grupper af deltagere 

i det europæiske solidaritetskorps. 
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Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen overvåger i 

samarbejde med deltagerlandene 

regelmæssigt det europæiske 

solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til 

at nå dets målsætninger. 

1. Kommissionen overvåger i 

samarbejde med medlemsstaterne og 

andre deltagerlande regelmæssigt det 

europæiske solidaritetskorps' fremskridt 

med hensyn til at nå dets målsætninger. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) antal deltagere i frivilligt arbejde 

(inden for eller på tværs af 

landegrænserne) 

a) antal deltagere i frivilligt arbejde, 

herunder ugunstigt stillede unge (inden 

for eller på tværs af landegrænserne) 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) antal deltagere i praktikophold 

(inden for eller på tværs af 

landegrænserne) 

b) antal deltagere i praktikophold, 

herunder ugunstigt stillede unge (inden 

for eller på tværs af landegrænserne) 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) antal deltagere i jobophold (inden 

for eller på tværs af landegrænserne) 

c) antal deltagere i jobophold, 

herunder ugunstigt stillede unge (inden 

for eller på tværs af landegrænserne) 
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Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) antal deltagere i 

solidaritetsprojekter 

d) antal deltagere i 

solidaritetsprojekter, herunder ugunstigt 

stillede unge 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) antal af solidaritetsprojekter 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen varetager i 

samarbejde med deltagerlandene 

formidlingen af information, presseomtale 

og opfølgning med hensyn til alle aktioner, 

hvortil der ydes støtte inden for rammerne 

af det europæiske solidaritetskorps. 

1. Kommissionen varetager i 

samarbejde med medlemsstaterne og 

andre deltagende lande formidlingen af 

information, presseomtale og opfølgning 

med hensyn til alle aktioner, hvortil der 

ydes støtte inden for rammerne af det 

europæiske solidaritetskorps, og til alle 

forhold, der har at gøre med registrering 

og procedurernes tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De nationale agenturer, jf. artikel 

20, udvikler en sammenhængende tilgang 

2. De nationale agenturer, jf. artikel 

20, udvikler en sammenhængende tilgang 
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med henblik på effektivt opsøgende 

arbejde samt formidling og udnyttelse af 

resultater af aktiviteter, der er støttet under 

de aktioner, de forvalter, bistår generelt 

Kommissionen i forbindelse med 

formidlingen af information om det 

europæiske solidaritetskorps, herunder 

oplysninger om aktioner, der forvaltes på 

nationalt plan og på EU-plan, og deres 

resultater og informerer de relevante 

målgrupper om initiativer i deres land. 

og en passende strategi med henblik på 

effektivt opsøgende arbejde samt 

formidling og udnyttelse af resultater af 

aktiviteter, der er støttet under de aktioner, 

de forvalter, bistår generelt Kommissionen 

i forbindelse med formidlingen af 

information om det europæiske 

solidaritetskorps, herunder oplysninger om 

aktioner, der forvaltes på nationalt plan og 

på EU-plan, og deres resultater og 

informerer de relevante målgrupper om 

initiativer i deres land. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de nationale agenturer på nationalt 

plan i deltagerlandene. 

b) de nationale agenturer, der er 

udpeget i medlemsstaterne og andre 

deltagerlande. 

Begrundelse 

Der skal tages højde for de forskellige situationer, som findes lokalt i medlemsstater, hvor 

beføjelser er blevet overført til et subnationalt niveau med egne lovgivningsbeføjelser. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De nationale myndigheder, som i hvert af 

de lande, der deltager i det europæiske 

solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte 

de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i 

forordning (EU) nr. 1288/2013, fungerer 

også som nationale myndigheder i 

forbindelse med det europæiske 

solidaritetskorps. Artikel 27, stk. 1, 3, 5, 8, 

9, 11, 12, 13, 14, 15 og 16, i nævnte 

forordning finder analog anvendelse på det 

europæiske solidaritetskorps. I de tilfælde, 

De nationale myndigheder, som i hvert af 

de lande, der deltager i det europæiske 

solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte 

de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i 

forordning (EU) nr. 1288/2013, fungerer 

også som nationale myndigheder i 

forbindelse med det europæiske 

solidaritetskorps. I de medlemsstater, hvor 

de beføjelser, der vedrører dette kapitel, er 

blevet overført til de subnationale 

myndigheder, der har egne eksklusive 
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hvor der for et land, som er nævnt i artikel 

11, stk. 2, i denne forordning, ikke er 

identificeret en national myndighed, 

udpeges der en sådan i henhold til artikel 

27, stk. 2-6 og 8-15, i forordning (EU) nr. 

1288/2013. 

lovgivningsbeføjelser, udvikles der via 

nationale kontorer, der fungerer som 

gennemførelsesorganer, mekanismer til 

direkte at inddrage disse myndigheder. 
Artikel 27, stk. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15 og 16, i nævnte forordning finder 

analog anvendelse på det europæiske 

solidaritetskorps. I de tilfælde, hvor der for 

et land, som er nævnt i artikel 11, stk. 2, i 

denne forordning, ikke er identificeret en 

national myndighed, udpeges der en sådan 

i henhold til artikel 27, stk. 2-6 og 8-15, i 

forordning (EU) nr. 1288/2013. 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De nationale agenturer, som i hvert af de 

lande, der deltager i det europæiske 

solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte 

de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i 

forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres 

respektive lande, fungerer også som 

nationale agenturer i forbindelse med det 

europæiske solidaritetskorps. 

De nationale agenturer, som i hver 

medlemsstat eller andre lande, der deltager 

i det europæiske solidaritetskorps, er 

udpeget til at forvalte de aktioner, der er 

omhandlet i kapitel III i forordning (EU) 

nr. 1288/2013, i deres respektive lande, 

fungerer også som nationale agenturer i 

forbindelse med det europæiske 

solidaritetskorps. I de medlemsstater, hvor 

de beføjelser, der vedrører dette kapitel, er 

blevet overført til de subnationale 

myndigheder, der har egne eksklusive 

lovgivningsbeføjelser, udvikles der via 

nationale kontorer, der fungerer som 

gennemførelsesorganer, mekanismer til 

direkte at inddrage disse myndigheder. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på denne forordnings 

gennemførelse vedtager Kommissionen 

arbejdsprogrammer ved hjælp af 

1. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 25a 
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gennemførelsesretsakter. Hvert 

arbejdsprogram sikrer, at de generelle og 

specifikke mål i artikel 3 og 4 gennemføres 

på en ensartet måde, og skitserer de 

forventede resultater, 

gennemførelsesmetoden og det samlede 

beløb. Arbejdsprogrammerne skal 

endvidere indeholde en beskrivelse af de 

aktioner, der skal finansieres, en angivelse 

af de beløb, der er tildelt hver enkelt 

aktion, og fordelingen af midler mellem 

deltagerlandene til aktioner, der skal 

forvaltes gennem de nationale agenturer, 

og en vejledende tidsplan for 

gennemførelsen. 

vedrørende vedtagelse 

arbejdsprogrammer. Hvert arbejdsprogram 

sikrer, at de generelle og specifikke mål i 

artikel 3 og 4 gennemføres på en ensartet 

måde, og skitserer de forventede resultater, 

gennemførelsesmetoden og det samlede 

beløb. Arbejdsprogrammerne skal 

endvidere indeholde en beskrivelse af de 

aktioner, der skal finansieres, en angivelse 

af de beløb, der er tildelt hver enkelt 

aktion, og fordelingen af midler mellem 

deltagerlandene til aktioner, der skal 

forvaltes gennem de nationale agenturer, 

og en vejledende tidsplan for 

gennemførelsen. 

Begrundelse 

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 25, stk. 2. 

udgår 

Begrundelse 

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 25 udgår 

Udvalgsprocedure  
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1. Kommissionen bistås af det 

udvalg, der er nedsat ved artikel 36 i 

forordning (EU) nr. 1288/2013. Dette 

udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

 

2. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

 

Begrundelse 

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 25 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 25a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 24, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år 

fra [datoen for denne forordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 

senest ni måneder inden udløbet af 

toårsperioden en rapport om delegationen 

af beføjelser. Delegationen af beføjelser 

forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder 

inden udløbet af hver periode. 

 3. Delegationen af beføjelser i artikel 

24 kan til enhver tid tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 
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offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. 

 5. Så snart Kommissionen vedtager 

en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 24 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

Begrundelse 

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne 

forordning. 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 26 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 
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Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 27 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 27 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1293/2013 

 

I artikel 4 i forordning (EU) nr. 

1293/2013 tilføjes følgende stykke: 

 

"3. Et maksimalt beløb på 3 000 000 EUR 

i løbende priser fra delprogrammet for 

miljø svarende til det prioriterede område 

miljøforvaltning og -information og et 

maksimalt beløb på 1 500 000 EUR i 

løbende priser fra delprogrammet for 

klimaindsatsen svarende til det 

prioriterede område klimaforvaltning og -

information afsættes til finansiering af 

projekter som omhandlet i artikel 17, stk. 

4, der gennemføres af det europæiske 

solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 

2017/XXX, og som bidrager til et eller 

flere af de prioriterede områder, der er 

omhandlet i artikel 9 og 13. Denne 

tildeling gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i forordning (EU) nr. 

1293/2013. 

 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 28 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 28 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1303/2013 

 



 

PE608.053v02-00 30/34 AD\1136245DA.docx 

DA 

I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages 

følgende ændringer: 

 

1. I artikel 58, stk. 1, foretages følgende 

ændringer: 

 

a) Første afsnit affattes således:  

"På initiativ af Kommissionen kan ESI-

fondene finansiere forberedende arbejde, 

overvågning, administrativ og teknisk 

bistand, evaluering, revision og kontrol i 

det omfang, det er nødvendigt til 

gennemførelse af denne forordning, og 

yde støtte i henhold til forordning 

2017/XXX som omhandlet i tredje afsnit, 

for så vidt som målet med disse aktioner 

er økonomisk, social og territorial 

samhørighed." 

 

"m) aktioner, der finansieres i henhold til 

forordning (EU) 2017/XXX om det 

europæiske solidaritetskorps for at 

fremme unges personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling samt 

deres beskæftigelsesegnethed og lette 

overgangen til arbejdsmarkedet." 

 

"Et beløb på 35 000 000 EUR i løbende 

priser af det beløb, der er afsat til teknisk 

bistand på Kommissionens initiativ, 

afsættes til det europæiske 

solidaritetskorps for at støtte dets 

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

forordning (EU) 2017/XXX. Denne 

tildeling gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i fondsspecifikke 

forordninger." 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 29 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Artikel 29 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1305/2013 

 

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

1305/2013 tilføjes følgende afsnit under 

første afsnit: 

 

"ELFUL kan også finansiere aktioner, 

som gennemføres af det europæiske 

solidaritetskorps, og som bidrager til en 

eller flere af EU-prioriteterne for 

udvikling af landdistrikterne, med et beløb 

på 1 800 000 EUR i løbende priser, jf. 

forordning (EU) 2017/XXX. Denne 

tildeling gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i forordning (EU) nr. 

1305/2013." 

 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 30 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 30 udgår 

Ændring af forordning (EU) nr. 

1306/2013 

 

I artikel 6 i forordning (EU) nr. 

1306/2013 tilføjes følgende litra som litra 

j): 

 

"j) aktioner, som gennemføres af det 

europæiske solidaritetskorps i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

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

flere af EU-prioriteterne på området 

landbrug og udvikling af landdistrikter, 

navnlig de aktioner, der er omhandlet i 

artikel 51, stk. 1, andet afsnit, i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. Denne tildeling 

gennemføres udelukkende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 
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specifikke krav i fondsspecifikke 

forordninger." 
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Forslag til forordning 

Artikel 31 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 31 udgår 

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU  

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

1313/2013/EU indsættes følgende afsnit 

efter andet afsnit: 

 

"Et beløb på 6 000 000 EUR i løbende 

priser fra finansieringsrammen for 

udgiftsområde 3 (Sikkerhed og 

unionsborgerskab) afsættes til 

finansiering af aktioner, der gennemføres 

af det europæiske solidaritetskorps, jf. 

forordning (EU) 2017/XXX, og som 

bidrager til en eller flere af EU-

prioriteterne på civilbeskyttelsesområdet. 

Denne tildeling gennemføres udelukkende 

i overensstemmelse med forordning (EU) 

2017/XXX, uden hensyntagen til de 

specifikke krav i afgørelse nr. 

1313/2013/EU." 
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