
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
 

2017/0102(COD) 

30.11.2017 

ADVIES 

van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

aan de Commissie cultuur en onderwijs 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en 

tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, 

(EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit 

nr. 1313/2013/EU 

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

Rapporteur voor advies: Eleonora Forenza 

 



 

PE608.053v02-00 2/36 AD\1136245NL.docx 

NL 

 

PA_Legam 



 

AD\1136245NL.docx 3/36 PE608.053v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Commissievoorstel heeft betrekking op de vaststelling van een rechtskader voor het 

Europees Solidariteitskorps, met wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening 

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

Verordening (EU) nr. 1306/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU, om een solidariteitskorps op te 

richten dat ook de reeds bestaande Europese vrijwilligersdienst (European Voluntary Service, 

EVS) zal omvatten. Het is belangrijk te onderstrepen dat het Europees Solidariteitskorps en de 

Europese vrijwilligersdienst niet gericht zijn op dezelfde activiteiten, aangezien de EVS ook 

vrijwilligersprogramma's heeft opgestart in derde landen; de rapporteur beveelt dus aan erop 

toe te zien dat de activiteiten van het oude programma bij deze fusie niet in het gedrang 

komen. 

 

Het programma van het Europees Solidariteitskorps heeft als doel tegen 2020 100 000 

jongeren tussen 18 en 30 jaar te laten deelnemen aan projecten op het gebied van 

milieubehoud en -bescherming en sociale cohesie. Het voorstel is gebaseerd op de inhoud van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1. Toegang tot het programma 

hebben de EU-lidstaten en eventueel andere landen, op basis van bilaterale akkoorden, maar 

er moet rekening worden gehouden met het feit dat momenteel ook personen het grondgebied 

van de Europese Unie doorkruisen die geen paspoort bezitten van een lidstaat van de Unie. 

Daarom zij eraan herinnerd dat het programma ook geschikt moet zijn voor jongeren die geen 

identiteitskaart hebben van een lidstaat van de Unie, door de verkrijging van visa en 

verblijfsvergunningen te vergemakkelijken. 

 

Solidariteit is een van de principes waarop de Europese Unie gebaseerd is, definieert het 

Europese project en garandeert de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige 

en toekomstige noodsituaties en crisissen. Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van het 

Verdrag van Rome hebben de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de 

Europese Commissie herhaald zich te engageren voor een versterking van de solidariteit, die 

gericht is op de ontwikkeling van alle aspecten van de mens2. 

 

De rapporteur voor advies acht het van fundamenteel belang om met betrekking tot jongeren, 

die het ergst getroffen zijn door de economische crisis en die het kwetsbaarst zijn, alle acties 

te bevorderen en te ondersteunen die bedoeld zijn om de systemen en het beleid op het gebied 

van solidariteit te verbeteren, omdat solidariteit bijdraagt tot een versterking van de 

mensenrechtencultuur waarop de Europese Unie gebaseerd is. 

 

Het is belangrijk te herhalen dat de rechten van vrouwen en LGBTQI-personen en van 

migranten mensenrechten zijn en dat het nodig is, omdat de betrokkenen bijzonder kwetsbaar 

zijn, om te zorgen voor een genderperspectief en een perspectief inzake migratieprocessen 

binnen de richtsnoeren van het programma. 

 

Gunstig is het feit dat de Commissie achtergestelde jongeren privilegieert bij de toegang tot 

het programma inzake vrijwilligersopleiding, dat geenszins de plaats mag innemen van 

betaald werk of propedeutische stages voor arbeidscontracten overeenkomstig de op een 

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

26.10.2012, blz. 391). 
2 http://www.consilium.euroap.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/# 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.euroap.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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gegeven plaats geldende wet. Bijgevolg wordt de Commissie en de lidstaten verzocht erop toe 

te zien dat dit soort situaties zich niet voordoet. 

 

De rapporteur spreekt haar bezorgdheid uit over de overheveling van middelen die al bestemd 

of vastgelegd waren voor onderwijs en cultuur, zoals ERASMUS+, naar het nieuwe 

programma van het Europees Solidariteitskorps, omdat ERASMUS+ een van de belangrijkste 

factoren is gebleken voor de totstandkoming van een Europees bewustzijn. Zij beschouwt de 

culturele en opleidingsmogelijkheid die wordt geboden door een ervaring met ERASMUS+, 

ook als een positief element voor het garanderen van een kwalitatief hoogstaande 

opleidingsstage binnen het programma van het Europees Solidariteitskorps.  

 

Voorts onderstreept de rapporteur dat het belangrijk is de sociale partners en alle actoren van 

het maatschappelijk middenveld te betrekken bij het proces van de ex-antebeoordeling, de 

activering, het toezicht en de controle van het programma, met volledige eerbiediging van de 

netwerken van verenigingen op het gebied van civiele bescherming, die op het gebied van 

milieubescherming en door hun betrokkenheid bij de wederopbouwprocessen na 

natuurrampen hebben bijgedragen tot en meegewerkt aan de interventieprogramma's van de 

Commissie inzake natuurrampen en milieubescherming. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Jongeren moeten laagdrempelige 

kansen krijgen om deel te nemen aan 

solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de 

mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 

de gemeenschappen uit te drukken en 

tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 

vaardigheden en competenties te 

verwerven voor hun persoonlijke, 

educatieve, sociale en professionele 

ontwikkeling en hun ontwikkeling als 

burger, waardoor hun inzetbaarheid 

verbetert. Die activiteiten zullen ook de 

mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs 

en werknemers ondersteunen. 

(4) Jongeren moeten laagdrempelige 

kansen krijgen om deel te nemen aan 

solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de 

mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 

de gemeenschappen uit te drukken en 

tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 

vaardigheden en competenties te 

verwerven voor hun persoonlijke, 

educatieve, sociale en professionele 

ontwikkeling en hun ontwikkeling als 

burger, waardoor hun inzetbaarheid 

verbetert. Die activiteiten zullen ook de 

mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs 

en werknemers ondersteunen en moeten in 

overeenstemming zijn met de diverse 

nationale wetten op het gebied van 

mobiliteit van werknemers. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De aan jongeren aangeboden 

solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 

kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen 

aan onvervulde behoeften van de 

samenleving, bijdragen tot de versterking 

van gemeenschappen, jongeren de 

mogelijkheid bieden waardevolle kennis en 

competenties te verwerven, financieel 

toegankelijk zijn voor jongeren en worden 

uitgevoerd in veilige en gezonde 

omstandigheden. 

(5) De aan jongeren aangeboden 

solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 

kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen 

aan onvervulde behoeften van de 

samenleving, bijdragen tot de versterking 

van lokale gemeenschappen en van de 

sociale cohesie, jongeren de mogelijkheid 

bieden waardevolle kennis en competenties 

te verwerven, financieel toegankelijk zijn 

voor jongeren en worden uitgevoerd in 

veilige en gezonde omstandigheden. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het Europees Solidariteitskorps 

biedt één contactpunt voor 

solidariteitsactiviteiten in de hele Unie. Er 

moet worden gezorgd voor consistentie en 

complementariteit van dat kader met 

andere relevante beleidsgebieden en 

programma’s. Het Europees 

Solidariteitskorps moet voortbouwen op de 

sterke punten en synergieën van bestaande 

programma's, met name het Europees 

vrijwilligerswerk. Het moet ook een 

aanvulling vormen op de inspanningen van 

de lidstaten om jongeren te ondersteunen 

en de overgang van school naar werk te 

vergemakkelijken in het kader van de 

jongerengarantie door hen extra kansen te 

bieden om op de arbeidsmarkt te komen in 

de vorm van een stage of een baan op 

solidariteitsgerelateerde gebieden in hun 

eigen of een andere lidstaat. Er moet 

(6) Het Europees Solidariteitskorps 

biedt één contactpunt voor 

solidariteitsactiviteiten in de hele Unie, dat 

geen onderscheid maakt op basis van 

gender of sociale klasse. Er moet worden 

gezorgd voor consistentie en 

complementariteit van dat kader met 

andere relevante beleidsgebieden en 

programma’s. Het Europees 

Solidariteitskorps moet voortbouwen op de 

sterke punten en synergieën van bestaande 

programma's, met name het Europees 

vrijwilligerswerk. Het moet ook een 

aanvulling vormen op de inspanningen van 

de lidstaten om jongeren te ondersteunen 

en de overgang van school naar werk te 

vergemakkelijken in het kader van de 

jongerengarantie door hen extra kansen te 

bieden om op de arbeidsmarkt te komen in 

de vorm van een stage of een baan op 
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eveneens worden gezorgd voor 

complementariteit met bestaande EU-

netwerken die betrekking hebben op de 

activiteiten in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps, zoals het Europees 

netwerk van openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-

netwerk. Bovendien moet worden gezorgd 

voor complementariteit tussen bestaande 

regelingen (in het bijzonder nationale 

solidariteitsregelingen en 

mobiliteitsprogramma’s voor jongeren) en 

het Europees Solidariteitskorps door in 

voorkomend geval voort te bouwen op 

goede praktijken. 

solidariteitsgerelateerde gebieden in hun 

eigen of een andere lidstaat. Er moet 

eveneens worden gezorgd voor 

complementariteit met bestaande EU-

netwerken die betrekking hebben op de 

activiteiten in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps, zoals het Europees 

netwerk van openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-

netwerk. Bovendien moet worden gezorgd 

voor complementariteit tussen bestaande 

regelingen (in het bijzonder nationale 

solidariteitsregelingen en 

mobiliteitsprogramma’s voor jongeren, ook 

op regionaal en lokaal niveau) en het 

Europees Solidariteitskorps door in 

voorkomend geval voort te bouwen op 

goede praktijken. 

_________________ _________________ 

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 

2013 tot invoering van een 

jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, 

blz. 1). 

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 

2013 tot invoering van een 

jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, 

blz. 1). 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om het grootst mogelijke effect uit 

het Europees Solidariteitskorps te halen, 

moeten regelingen worden getroffen die 

andere programma’s van de Unie (zoals het 

Fonds voor asiel, migratie en integratie, het 

programma "Europa voor de burger", het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling en het 

gezondheidsprogramma) toelaten bij te 

dragen aan de doelstellingen van het 

Europees Solidariteitskorps door 

activiteiten te ondersteunen in het kader 

van het Korps. Die bijdrage moet worden 

gefinancierd in overeenstemming met de 

respectieve basisbesluiten van de 

betrokken programma's. Zodra zij een 

(7) Om het grootst mogelijke effect uit 

het Europees Solidariteitskorps te halen, 

moeten regelingen worden getroffen die 

andere programma’s van de Unie (zoals het 

Fonds voor asiel, migratie en integratie, het 

programma "Europa voor de burger", het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling en het 

gezondheidsprogramma) toelaten bij te 

dragen aan de doelstellingen van het 

Europees Solidariteitskorps door 

activiteiten te ondersteunen in het kader 

van het Korps. Die bijdrage moet worden 

gefinancierd in overeenstemming met de 

respectieve basisbesluiten van de 

betrokken programma's, om te zorgen voor 
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geldig kwaliteitskeurmerk van het 

Europees Solidariteitskorps hebben 

gekregen, moeten de begunstigden toegang 

krijgen tot de portaalsite van het Europees 

Solidariteitskorps en de kwaliteits- en 

ondersteuningsmaatregelen waarin wordt 

voorzien naargelang van het soort activiteit 

dat wordt aangeboden. 

een grotere betrokkenheid van jongeren, 

het maatschappelijk middenveld en de 

bestaande regelingen voor 

vrijwilligerswerk in de lidstaten. Zodra zij 

een geldig kwaliteitskeurmerk van het 

Europees Solidariteitskorps hebben 

gekregen, moeten de begunstigden toegang 

krijgen tot de portaalsite van het Europees 

Solidariteitskorps en de kwaliteits- en 

ondersteuningsmaatregelen waarin wordt 

voorzien naargelang van het soort activiteit 

dat wordt aangeboden. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) In deze verordening worden voor 

de periode 2018-2020 de financiële 

middelen vastgelegd die voor het Europees 

Parlement en de Raad gedurende de 

jaarlijkse begrotingsprocedure het 

voornaamste referentiebedrag vormen in de 

zin van punt 17 van het Interinstitutioneel 

Akkoord tussen het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie over de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer. Het voornaamste referentiebedrag 

bestaat uit herschikkingen van het 

Erasmus+-programma (197,7 miljoen 

EUR) en van het Programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie 

(10 miljoen EUR) voor de financiële jaren 

2018, 2019 en 2020. Het wordt aangevuld 

met bijdragen uit verschillende Unie-

programma’s onder verschillende 

rubrieken, zoals het Europees Sociaal 

Fonds, het Uniemechanisme voor civiele 

bescherming, het LIFE-programma en 

het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling. 

(18) In deze verordening worden voor 

de periode 2018-2020 de financiële 

middelen vastgelegd die voor het Europees 

Parlement en de Raad gedurende de 

jaarlijkse begrotingsprocedure het 

voornaamste referentiebedrag vormen in de 

zin van punt 17 van het Interinstitutioneel 

Akkoord tussen het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie over de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer. Met uitzondering van 

herschikkingen moet het voornaamste 

referentiebedrag gefinancierd worden 

door het gebruik van alle financiële 

middelen die op grond van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de 

Raad beschikbaar zijn. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees 

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees 
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Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

 23 bis Verordening (EU, Euratom) nr. 

1311/2013 van de Raad van 2 december 

2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-2020 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884). 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Als de acties van het 

Europees Solidariteitskorps niet direct 

gerelateerd zijn aan financiële middelen 

die beschikbaar zijn op grond van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 

1311/2013, moet de Commissie ervoor 

zorgen dat nieuwe, aanvullende middelen 

beschikbaar zijn. 

Motivering 

De acties die worden ondernomen door het Europees Solidariteitskorps, moeten gerelateerd 

zijn aan de fondsen en programma's waarmee zij worden gefinancierd; voor de acties 

waarvoor dit niet geval is, moet de Commissie ervoor zorgen dat er aanvullende bronnen van 

financiering zijn om ze uit te voeren. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om het grootst mogelijke effect uit 

het Europees Solidariteitskorps te halen, 

moeten regelingen worden getroffen om 

het voor de deelnemende landen mogelijk 

te maken aanvullende nationale 

financiering ter beschikking te stellen 

overeenkomstig de regels van het Europees 

(20) Om het grootst mogelijke effect uit 

het Europees Solidariteitskorps te halen, 

moeten de lidstaten en, indien van 

toepassing, de bevoegde subnationale 

autoriteiten met exclusieve eigen 

wetgevingsbevoegdheden, alsmede de 

deelnemende landen regelingen treffen om 

aanvullende nationale, regionale en lokale 
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Solidariteitskorps. financiering ter beschikking te stellen 

overeenkomstig de regels van het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) In het bijzonder moet erop worden 

gelet dat de door het Europees 

Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten 

toegankelijk zijn voor alle jongeren en 

vooral voor de meest kansarme. Daarom 

moeten bijzondere maatregelen worden 

getroffen om de sociale inclusie en de 

deelname van kansarme jongeren te 

bevorderen en rekening te houden met de 

problemen in verband met de grote afstand 

van de ultraperifere gebieden van de Unie 

en de overzeese landen en gebiedsdelen. 

De deelnemende landen moeten er ook 

naar streven alle nodige maatregelen te 

treffen om wettelijke en administratieve 

belemmeringen voor de goede werking van 

het Europees Solidariteitskorps weg te 

nemen. Dat houdt in dat, waar mogelijk en 

onverminderd het Schengenacquis en het 

Unierecht inzake de binnenkomst en het 

verblijf van onderdanen van derde landen, 

administratieve kwesties die problemen 

veroorzaken bij het verkrijgen van visa en 

verblijfsvergunningen moeten worden 

opgelost. 

(24) In het bijzonder moet erop worden 

gelet dat de door het Europees 

Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten 

toegankelijk zijn voor alle jongeren en 

vooral voor de meest kansarme. Daarom 

moeten bijzondere maatregelen worden 

getroffen om de sociale inclusie en de 

deelname van kansarme jongeren te 

bevorderen en rekening te houden met de 

problemen in verband met de grote afstand 

van de ultraperifere gebieden van de Unie 

en de overzeese landen en gebiedsdelen. 

De lidstaten en de deelnemende landen 

moeten er ook naar streven alle nodige 

maatregelen te treffen om wettelijke en 

administratieve belemmeringen voor de 

goede werking van het Europees 

Solidariteitskorps weg te nemen. Dat houdt 

in dat, waar mogelijk en onverminderd het 

Schengenacquis en het Unierecht inzake de 

binnenkomst en het verblijf van 

onderdanen van derde landen, 

administratieve kwesties die problemen 

veroorzaken bij het verkrijgen van visa en 

verblijfsvergunningen moeten worden 

opgelost. 

_________________ _________________ 

24 Personen uit een land of gebied overzee 

(LGO) en bevoegde publieke en/of private 

organen en instellingen van een LGO 

kunnen aan de programma's deelnemen 

overeenkomstig Besluit 2001/822/EG van 

de Raad van 27 november 2001 

betreffende de associatie van de LGO met 

de Europese Economische Gemeenschap 

24 Personen uit een land of gebied overzee 

(LGO) en bevoegde publieke en/of private 

organen en instellingen van een LGO 

kunnen aan de programma's deelnemen 

overeenkomstig Besluit 2001/822/EG van 

de Raad van 27 november 2001 

betreffende de associatie van de LGO met 

de Europese Economische Gemeenschap 
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(PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1). (PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1). 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Elke entiteit die wenst deel te 

nemen aan het Europees Solidariteitskorps, 

ongeacht of zij gefinancierd wordt uit de 

begroting van het Europees 

Solidariteitskorps, door een ander 

programma van de Unie of door een andere 

financieringsbron, moet een 

kwaliteitskeurmerk ontvangen als de 

voorwaarden daarvoor zijn vervuld. De 

uitvoerende instanties van het Europees 

Solidariteitskorps moeten voortdurend 

toezien op het proces dat leidt tot de 

toekenning van een kwaliteitskeurmerk. 

Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet 

op gezette tijden opnieuw worden 

beoordeeld en kan worden ingetrokken als 

bij een controle wordt vastgesteld dat niet 

langer wordt voldaan aan de 

toekenningsvoorwaarden. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.)   

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Door de Commissie voorgestelde tekst 

(28) Op Europees, nationaal en lokaal 

niveau moet worden gezorgd voor 

passende voorlichting, publiciteit en 

verspreiding van de mogelijkheden en 

resultaten van de door het Europees 

Solidariteitskorps ondersteunde 

activiteiten. De voorlichtings-, publiciteits- 

en verspreidingsactiviteiten moeten worden 

gedragen door alle uitvoeringsorganen van 

het Europees Solidariteitskorps, in 

voorkomend geval met de steun van 

(28) Op Europees, nationaal, regionaal 

en lokaal niveau moet door middel van 

internetportalen worden gezorgd voor 

passende voorlichting, publiciteit en 

verspreiding van de mogelijkheden en 

resultaten van de door het Europees 

Solidariteitskorps ondersteunde 

activiteiten. De voorlichtings-, publiciteits- 

en verspreidingsactiviteiten moeten worden 

gedragen door alle uitvoeringsorganen van 

het Europees Solidariteitskorps en door 
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andere belangrijke belanghebbenden. programma's van de Unie die al aan het 

Europees Solidariteitskorps gerelateerd 

zijn.  

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Door de Commissie voorgestelde tekst 

(29) Om te zorgen voor een efficiëntere 

communicatie met het brede publiek en een 

sterkere synergie tussen de op initiatief van 

de Commissie ondernomen 

communicatieactiviteiten, moeten de bij 

deze verordening voor communicatie 

toegewezen middelen ook worden gebruikt 

voor institutionele communicatie 

betreffende de politieke prioriteiten van de 

Unie, voor zover deze verband houden met 

de algemene doelstellingen van deze 

verordening. 

(29) Om te zorgen voor een efficiëntere 

communicatie met het brede publiek en een 

sterkere synergie tussen de op initiatief van 

de Commissie ondernomen 

communicatieactiviteiten, moeten de bij 

deze verordening voor communicatie 

toegewezen middelen ook worden gebruikt 

voor institutionele communicatie 

betreffende de politieke prioriteiten van de 

Unie, zoals sociale integratie, cohesie, 

milieubescherming en mitigatie van de 

klimaatverandering, dieverband houden 

met de algemene doelstellingen van deze 

verordening, en stroken met de 

doelstellingen van de 

financieringsbronnen van het Europees 

Solidariteitskorps. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Om redenen van efficiëntie en 

effectiviteit moet het op grond van 

Verordening (EU) nr. 1288/2013 ingestelde 

comité de Commissie ook bijstaan bij de 

uitvoering van deze verordening. Met 

betrekking tot het Europees 

Solidariteitskorps moet dat comité in een 

specifieke samenstelling bijeenkomen en 

het mandaat van het comité moet worden 

aangepast om deze nieuwe rol te vervullen. 

Het is aan de deelnemende landen 

relevante vertegenwoordigers voor deze 

vergaderingen aan te wijzen, rekening 

(37) Om redenen van efficiëntie en 

effectiviteit moet het op grond van 

Verordening (EU) nr. 1288/2013 ingestelde 

comité de Commissie ook bijstaan bij de 

uitvoering van deze verordening. Met 

betrekking tot het Europees 

Solidariteitskorps moet dat comité in een 

specifieke samenstelling bijeenkomen en 

het mandaat van het comité moet worden 

aangepast om deze nieuwe rol te vervullen. 

Het is aan de lidstaten en de andere 

deelnemende landen relevante 

vertegenwoordigers voor deze 
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houdend met de vrijwillige en 

werkgerelateerde dimensies van het 

Europees Solidariteitskorps. 

vergaderingen aan te wijzen, rekening 

houdend met de vrijwillige en 

werkgerelateerde dimensies van het 

Europees Solidariteitskorps. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) De financiële middelen van het 

Europees Solidariteitskorps onder 

rubriek 1a van het meerjarig financieel 

kader moeten worden aangevuld met 

financiële bijdragen van andere 

programma's en rubrieken. Daarvoor 

moeten de Verordeningen 

(EU) nr. 1293/201327 , 

(EU) nr. 1303/201328 , 

(EU) nr. 1305/201329 , 

(EU) nr. 1306/201330 en Besluit 

nr. 1313/2013/EU31  van het Europees 

Parlement en de Raad worden gewijzigd. 

Schrappen 

_________________  

27 Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 inzake de vaststelling 

van een programma voor het milieu en 

klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 614/2007 (PB L 347 

van 20.12.2013, blz. 185). 

 

28 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
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en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

29 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 

20.12.2013, blz. 487). 

 

30 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 inzake de financiering, het 

beheer en de monitoring van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 

intrekking van Verordeningen (EEG) 

nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 

nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 

nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549). 

 

31 Besluit nr. 1313/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende een 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924). 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) "solidariteitsactiviteit": een 

activiteit die gericht is op het aanpakken 

van onvervulde behoeften van de 

samenleving ten bate van een gemeenschap 

en tegelijkertijd bijdraagt aan de 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling van een jongere 

en aan zijn ontwikkeling als burger; de 

activiteit kan de vorm aannemen van 

plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten 

1) "solidariteitsactiviteit": een 

activiteit die gericht is op het aanpakken 

van onvervulde behoeften van de 

samenleving ten bate van een gemeenschap 

en tegelijkertijd bijdraagt aan de 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling van een jongere 

en aan zijn ontwikkeling als burger; de 

activiteit kan de vorm aannemen van 

plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten 
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die zijn ontwikkeld met betrekking tot 

verschillende gebieden zoals onderwijs en 

opleiding, werkgelegenheid, 

gendergelijkheid, ondernemerschap (in het 

bijzonder sociaal ondernemerschap), 

burgerschap en democratische participatie, 

milieu en natuurbescherming, klimaatactie, 

rampenpreventie, paraatheid en 

hersteloperaties, landbouw en 

plattelandsontwikkeling, het verstrekken 

van voedsel en non-foodartikelen, 

gezondheid en welzijn, creativiteit en 

cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, 

sociale bijstand en welzijn, de ontvangst en 

integratie van onderdanen van derde 

landen, territoriale samenwerking en 

cohesie; 

die zijn ontwikkeld met betrekking tot 

verschillende gebieden zoals onderwijs en 

opleiding, werkgelegenheid, 

gendergelijkheid, ondernemerschap (in het 

bijzonder sociaal ondernemerschap), 

burgerschap en democratische participatie, 

milieu en natuurbescherming, klimaatactie, 

rampenpreventie, paraatheid en 

hersteloperaties, landbouw en 

plattelandsontwikkeling, het verstrekken 

van voedsel en non-foodartikelen, 

gezondheid en welzijn, creativiteit en 

cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, 

sociale bijstand en welzijn, invaliditeit, de 

ontvangst en integratie van onderdanen van 

derde landen, territoriale samenwerking en 

cohesie; 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) "kansarme jongeren": personen die 

aanvullende ondersteuning nodig hebben 

wegens een handicap, leerproblemen, 

economische belemmeringen, culturele 

verschillen, gezondheidsproblemen, sociale 

problemen of geografische belemmeringen; 

3) "kansarme jongeren": personen die 

aanvullende ondersteuning nodig hebben 

wegens een handicap, leer- of 

integratieproblemen, economische 

belemmeringen, culturele verschillen, 

gezondheidsproblemen, sociale problemen 

of geografische belemmeringen; 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) "vrijwilligerswerk": voltijds 

onbetaald vrijwilligerswerk voor een 

periode van maximaal twaalf maanden, dat 

jongeren de kans biedt bij te dragen aan de 

dagelijkse werkzaamheden van 

organisaties die actief zijn in 

solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate 

van de gemeenschappen waarin de 

6) "vrijwilligerswerk": voltijds 

onbetaald vrijwilligerswerk voor een 

periode van maximaal twaalf maanden, dat 

jongeren de kans biedt bij te dragen aan de 

dagelijkse werkzaamheden van 

organisaties die actief zijn in 

solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate 

van de gemeenschappen waarin de 
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activiteiten worden verricht, en die de 

jonge vrijwilligers een solide leer- en 

opleidingsbasis verschaffen om 

vaardigheden en competenties te 

verwerven die nuttig zijn voor hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en ook zullen 

bijdragen tot het verbeteren van hun 
inzetbaarheid; 

activiteiten worden verricht, en die de 

jonge vrijwilligers een solide leer- en 

opleidingsbasis verschaffen om 

vaardigheden en competenties te 

verwerven die nuttig zijn voor hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en zo ook hun 

potentiële inzetbaarheid zullen verbeteren; 

_________________ _________________ 

32 algemeen genomen een activiteit die 

aaneensluitend wordt verricht gedurende 

5 dagen per week en 7 uur per dag. 

32. algemeen genomen een activiteit die 

aaneensluitend wordt verricht gedurende 

5 dagen per week en 7 uur per dag. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7) "werk in een vrijwilligersteam": 

werk waarbij teams van deelnemers aan het 

Europees Solidariteitskorps uit 

verschillende deelnemende landen 

gedurende twee weken tot twee maanden 

als vrijwilliger voor een gezamenlijk doel 

samen handenarbeid of intellectuele taken 

kunnen verrichten in het kader van een 

waardevol project voor 

gemeenschapsdienst; 

7) "werk in een vrijwilligersteam": 

werk waarbij teams van deelnemers aan het 

Europees Solidariteitskorps uit 

verschillende lidstaten en andere 

deelnemende landen gedurende twee 

weken tot twee maanden als vrijwilliger 

voor een gezamenlijk doel samen 

handenarbeid of intellectuele taken kunnen 

verrichten in het kader van een waardevol 

project voor gemeenschapsdienst; 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

14) "Portaalsite van het Europees 

Solidariteitskorps": een webinstrument dat 

relevante onlinediensten biedt voor de 

deelnemers en deelnemende organisaties 

aan het Europees Solidariteitskorps, 

waaronder informatie over het Europees 

Solidariteitskorps, de inschrijving van 

deelnemers, het zoeken naar plaatsen door 

de deelnemers, het adverteren van en 

14) "Portaalsite van het Europees 

Solidariteitskorps": een webinstrument dat 

relevante onlinediensten biedt voor de 

deelnemers en deelnemende organisaties 

aan het Europees Solidariteitskorps, 

waaronder informatie over het Europees 

Solidariteitskorps, de inschrijving van 

deelnemers, het beheren van de 

kwaliteitskeurmerken, het zoeken naar 
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zoeken naar plaatsen, het zoeken naar 

mogelijke projectpartners, het beheren van 

contacten en het aanbod van stages en 

projecten, opleiding, communicatie en 

netwerkactiviteiten, informatie over en 

aankondiging van mogelijkheden alsook 

andere relevante ontwikkelingen met 

betrekking tot het Europees 

Solidariteitskorps. 

plaatsen door de deelnemers, het 

adverteren van en zoeken naar plaatsen, het 

zoeken naar mogelijke projectpartners, het 

beheren van contacten en het aanbod van 

stages en projecten, opleiding, 

communicatie en netwerkactiviteiten,  

informatie over en aankondiging van 

mogelijkheden en verspreiding van de 

resultaten van solidariteitsacties, alsook  

andere relevante ontwikkelingen met 

betrekking tot het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het doel van het Europees 

Solidariteitskorps is de inzet van jongeren 

en organisaties in toegankelijke en 

kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te 

vergroten om bij te dragen aan de 

versterking van de cohesie en de 

solidariteit in Europa, de gemeenschappen 

te ondersteunen en te reageren op 

maatschappelijke uitdagingen. 

Het doel van het Europees 

Solidariteitskorps is de inzet van jongeren 

en organisaties in toegankelijke en 

kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te 

vergroten om bij te dragen aan de 

versterking van de cohesie en de 

solidariteit in Europa, de gemeenschappen 

te ondersteunen en te reageren op de 

uitdagingen van deze tijd, met name de 

uitdagingen in verband met een grotere 

maatschappelijke integratie, onderwijs en 

werkgelegenheid, milieubescherming en 

mitigatie van de klimaatverandering. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie en de deelnemende 

landen werken samen om efficiëntie en 

effectiviteit te bereiken, door samenhang te 

waarborgen tussen nationale programma’s 

en regelingen in verband met solidariteit, 

onderwijs, beroepsopleiding en jeugd 

enerzijds en acties in het kader van het 

2. De Commissie, de lidstaten en 

andere deelnemende landen werken samen 

om efficiëntie en effectiviteit te bereiken, 

door samenhang te waarborgen tussen 

nationale programma’s en regelingen in 

verband met solidariteit, onderwijs, 

beroepsopleiding en jeugd enerzijds, met 
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Europees Solidariteitskorps anderzijds. Die 

acties bouwen voort op relevante goede 

praktijken en bestaande programma’s. 

inachtneming van de wetgevende 

bevoegdheden van subnationale 

autoriteiten, en acties in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps anderzijds. Die 

acties bouwen voort op relevante goede 

praktijken en bestaande programma’s. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Europees Solidariteitskorps streeft zijn 

doelstellingen na door middel van de 

volgende soorten acties: 

Het Europees Solidariteitskorps streeft zijn 

doelstellingen na door middel van de 

volgende soorten acties in het kader van 

de doelstellingen van de 

financieringsbronnen: 

Motivering 

Aangezien het Europees Solidariteitskorps wordt gefinancierd met middelen uit Erasmus+, 

EaSI, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, LIFE, ESF en het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), moeten de doelstellingen van het korps 

verband houden met de doelstellingen van deze fondsen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) solidariteitsplaatsen, projecten en 

netwerkactiviteiten; 

a) solidariteitsplaatsen, projecten en 

netwerkactiviteiten met betrekking tot het 

maatschappelijk middenveld; 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) netwerkactiviteiten voor personen 

en organisaties die deelnemen aan het 

c) netwerkactiviteiten voor personen 

en organisaties die deelnemen aan het 
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Europees Solidariteitskorps. Europees Solidariteitskorps die volledig in 

overeenstemming zijn met en een 

aanvulling vormen op gedegen ervaring 

op het terrein die is opgedaan op lokaal 

en regionaal niveau, met name goede 

praktijken op het gebied van 

vrijwilligerswerk en civiele bescherming. 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) maatregelen die erop gericht zijn de 

kwaliteit van solidariteitsplaatsen, met 

inbegrip van opleiding, taalondersteuning, 

administratieve ondersteuning voor 

deelnemers en deelnemende organisaties, 

verzekering en ondersteuning na plaatsing 

te verbeteren en een certificaat te 

ontwikkelen dat de tijdens de plaatsing 

verworven kennis, vaardigheden en 

competenties valideert; 

a) maatregelen die erop gericht zijn de 

hoge kwaliteit van solidariteitsplaatsen, 

met inbegrip van een uitgebreid 

opleidingsprogramma, taalondersteuning, 

administratieve ondersteuning voor 

deelnemers en deelnemende organisaties, 

verzekering en ondersteuning na plaatsing 

te verbeteren en een certificaat te 

ontwikkelen dat de tijdens de plaatsing 

verworven kennis, vaardigheden en 

competenties valideert; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Door de Commissie voorgestelde tekst 

d) het opzetten, onderhouden en 

bijwerken van de portaalsite van het 

Europees Solidariteitskorps en andere 

relevante onlinediensten, alsook de nodige 

ondersteunende computersystemen en 

webinstrumenten. 

d) het opzetten, onderhouden en 

bijwerken van de portaalsite van het 

Europees Solidariteitskorps, met onder 

meer verslagen van de deelnemers over 

hun ervaringen, en andere relevante 

onlinediensten, in de eerste plaats 

bekendmaking van de doelstellingen van 

deze verordening en van de manier om er 

gebruik van te maken, alsook de nodige 

ondersteunende computersystemen en 

webinstrumenten. 

Amendement  26 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 genoemde bedrag 

omvat een bedrag van 294 200 000 EUR 

in lopende prijzen, dat wordt aangevuld 

met bijdragen van: 

Schrappen 

a) het Europees Sociaal Fonds, dat 

35 000 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt; 

 

b) het Uniemechanisme voor civiele 

bescherming, dat 6 000 000 EUR in 

lopende prijzen bijdraagt; 

 

c) het LIFE-programma, dat 

4 500 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt; 

 

d) het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, dat 

1 800 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt. 

 

_________________  

33  Deze financiële middelen vormen het 

voornaamste referentiebedrag in de zin 

van punt 17 van het Interinstitutioneel 

Akkoord (2013/C 373/01) tussen het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie betreffende de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer. 

 

Motivering 

Wij zijn van mening dat nieuwe initiatieven niet mogen worden gefinancierd door het 

verschuiven van middelen van bestaande programma’s en fondsen; zij moeten daarentegen 

gefinancierd worden met alle andere middelen die uit hoofde van het bestaande MFK 

beschikbaar zijn. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een deelnemend land kan aan 

begunstigden nationale middelen ter 

beschikking stellen die volgens de 

voorschriften van het Europees 

Solidariteitskorps beheerd worden, en 

daartoe gebruikmaken van de 

gedecentraliseerde structuren van het 

Europees Solidariteitskorps, voor zover dit 

land naar evenredigheid deelneemt aan de 

financiering van die structuren. 

6. Een deelnemend land stelt, 

rekening houdend met zijn middelen, aan 

begunstigden nationale middelen ter 

beschikking die volgens de voorschriften 

van het Europees Solidariteitskorps 

beheerd worden, en maakt daartoe gebruik 

van de gedecentraliseerde structuren van 

het Europees Solidariteitskorps, voor zover 

dit land naar evenredigheid deelneemt aan 

de financiering van die structuren. De 

lidstaten kunnen nieuwe, aanvullende 

middelen ter beschikking stellen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten nemen deel aan het 

Europees Solidariteitskorps. 

1. De lidstaten nemen deel aan het 

Europees Solidariteitskorps. In lidstaten 

waar de bevoegdheden in verband met de 

activiteiten van het Europees 

Solidariteitskorps zijn overgedragen aan 

subnationale autoriteiten, worden via de 

nationale agentschappen die als 

uitvoeringsorgaan optreden, 

mechanismen ontwikkeld om directe 

deelname van deze autoriteiten mogelijk 

te maken. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de uitvoering van deze 2. Bij de uitvoering van deze 
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verordening zorgen de Commissie en de 

deelnemende landen ervoor dat bijzondere 

voorzieningen worden getroffen om sociale 

inclusie en met name deelname van 

kansarme jongeren te bevorderen. 

verordening zorgen de lidstaten en andere 

deelnemende landen ervoor dat bijzondere 

voorzieningen worden getroffen om sociale 

inclusie en met name deelname van 

kansarme en kwetsbaardere jongeren te 

bevorderen en zij hanteren hierbij een 

perspectief met aandacht voor gender. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Europees Solidariteitskorps 

staat open voor deelname van publieke en 

private entiteiten of internationale 

organisaties, op voorwaarde dat zij een 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps hebben gekregen. 

1. Het Europees Solidariteitskorps 

staat open voor deelname van publieke en 

private entiteiten of internationale 

organisaties, op voorwaarde dat zij een 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps hebben gekregen, 

overeenkomstig de doelstellingen van deze 

verordening. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een aanvraag voor deelname aan 

het Europees Solidariteitskorps van een in 

aanmerking komende entiteit wordt 

beoordeeld door de bevoegde uitvoerende 

instantie van het Europees 

Solidariteitskorps om na te gaan of haar 

activiteiten voldoen aan de vereisten van 

het Europees Solidariteitskorps. 

2. Een aanvraag voor deelname aan 

het Europees Solidariteitskorps van een in 

aanmerking komende entiteit wordt 

beoordeeld door de bevoegde uitvoerende 

instantie van het Europees 

Solidariteitskorps om na te gaan of haar 

activiteiten voldoen aan de vereisten en 

doelstellingen van het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op grond van die beoordeling kan 

het kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps aan de entiteit worden 

toegekend. Het toegekende 

kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden 

opnieuw beoordeeld en kan worden 

ingetrokken. 

3. Op grond van die beoordeling kan 

het kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps aan de entiteit worden 

toegekend. Het toegekende 

kwaliteitskeurmerk wordt minstens om de 

twee jaar opnieuw beoordeeld, zonder 

extra administratieve lasten te creëren, en 

kan worden ingetrokken. 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het kwaliteitskeurmerk van het 

Europees Solidariteitskorps leidt niet 

automatisch tot financiering uit hoofde van 

het Europees Solidariteitskorps. 

5. Het kwaliteitskeurmerk van het 

Europees Solidariteitskorps leidt niet 

automatisch tot financiering uit hoofde van 

het Europees Solidariteitskorps, maar is 

wel een voorwaarde voor deze 

financiering waaraan in elk geval moet 

worden voldaan. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Publieke of private entiteiten die zijn 

gevestigd in een deelnemend land en 

internationale organisaties die 

solidariteitsactiviteiten verrichten in de 

deelnemende landen kunnen een aanvraag 

indienen voor financiering door het 

Europees Solidariteitskorps. In het geval 

van activiteiten als bedoeld in artikel 7, 

lid 1, onder a), moet de deelnemende 

organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk 

behalen voor zij financiering door het 

Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. 

In het geval van solidariteitsprojecten als 

Publieke of private entiteiten die zijn 

gevestigd in een lidstaat of ander 

deelnemend land en internationale 

organisaties die solidariteitsactiviteiten 

verrichten in een lidstaat of andere 

deelnemende landen kunnen een aanvraag 

indienen voor financiering door het 

Europees Solidariteitskorps. In het geval 

van activiteiten als bedoeld in artikel 7, 

lid 1, onder a), moet de deelnemende 

organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk 

behalen voor zij financiering door het 

Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. 
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bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen 

ook natuurlijke personen een aanvraag 

voor financiering doen namens informele 

groepen van deelnemers aan het Europees 

Solidariteitskorps. 

In het geval van solidariteitsprojecten als 

bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen 

ook natuurlijke personen een aanvraag 

voor financiering doen namens informele 

groepen van deelnemers aan het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie controleert, in 

samenwerking met de deelnemende landen, 

regelmatig de prestaties van het Europees 

Solidariteitskorps met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen. 

1. De Commissie controleert, in 

samenwerking met de lidstaten en de 

andere deelnemende landen, regelmatig de 

prestaties van het Europees 

Solidariteitskorps met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het aantal deelnemers aan 

vrijwilligerswerk (in eigen land of in het 

buitenland); 

a) het aantal deelnemers aan 

vrijwilligerswerk (in eigen land of in het 

buitenland), inclusief achtergestelde 

jongeren; 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het aantal deelnemers aan stages (in 

eigen land of in het buitenland); 

b) het aantal deelnemers aan stages (in 

eigen land of in het buitenland), inclusief 

achtergestelde jongeren; 

 

Amendement  38 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het aantal deelnemers aan banen (in 

eigen land of in het buitenland); 

c) het aantal deelnemers aan banen (in 

eigen land of in het buitenland), inclusief 

achtergestelde jongeren; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het aantal deelnemers aan 

solidariteitsprojecten; 

d) het aantal deelnemers aan 

solidariteitsprojecten, inclusief 

achtergestelde jongeren; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het aantal solidariteitsprojecten; 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie zorgt in 

samenwerking met de deelnemende landen 

voor de verspreiding van informatie en 

publiciteitsmateriaal en van informatie 

over follow-upmaatregelen in verband met 

alle acties die door het Europees 

Solidariteitskorps worden ondersteund. 

1. De Commissie zorgt in 

samenwerking met de lidstaten en de 

andere deelnemende landen voor de 

verspreiding van informatie en 

publiciteitsmateriaal en van informatie 

over follow-upmaatregelen in verband met 

alle acties die door het Europees 

Solidariteitskorps worden ondersteund, 

alsook voor alles wat betrekking heeft op 

de inschrijving en op de toegang tot de 
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procedures. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 20 bedoelde nationale 

agentschappen ontwikkelen een consistent 

beleid met betrekking tot doeltreffende 

voorlichting en de verspreiding en 

benutting van de resultaten van activiteiten 

die worden ondersteund in verband met de 

door hen beheerde acties, staan de 

Commissie bij in de uitvoering van de 

algemene taak van voorlichting over het 

Europees Solidariteitskorps, met inbegrip 

van informatie over de op nationaal en 

Unieniveau beheerde acties, en de 

resultaten ervan, en informeren relevante 

doelgroepen over de initiatieven die in hun 

land zijn ondernomen. 

2. De in artikel 20 bedoelde nationale 

agentschappen ontwikkelen een consistent 

beleid en een adequate strategie met 

betrekking tot doeltreffende voorlichting 

en de verspreiding en benutting van de 

resultaten van activiteiten die worden 

ondersteund in verband met de door hen 

beheerde acties, staan de Commissie bij in 

de uitvoering van de algemene taak van 

voorlichting over het Europees 

Solidariteitskorps, met inbegrip van 

informatie over de op nationaal en 

Unieniveau beheerde acties, en de 

resultaten ervan, en informeren relevante 

doelgroepen over de initiatieven die in hun 

land zijn ondernomen. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de nationale agentschappen op 

nationaal niveau in de deelnemende 

landen. 

b) de aangewezen nationale 

agentschappen in de lidstaten en de andere 

deelnemende landen. 

Motivering 

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige lidstaten bepaalde 

bevoegdheden ressorteren onder subnationale autoriteiten met een eigen wetgevende 

bevoegdheid. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 18 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In elk land dat deelneemt aan het Europees 

Solidariteitskorps treden de nationale 

autoriteiten die zijn aangewezen voor het 

beheer van de acties als bedoeld in 

hoofdstuk III van Verordening (EU) 

nr. 1288/2013 ook op als nationale 

autoriteiten in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps. Artikel 27, leden 1, 3, 5, 

8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 en 16, van die 

verordening is naar analogie van 

toepassing op het Europees 

Solidariteitskorps. Voor de landen zoals 

bedoeld in artikel 11, lid 2, van deze 

verordening, waarvoor geen nationale 

autoriteit is aangeduid, wordt deze 

aangewezen overeenkomstig artikel 27, 

leden 2 tot en met 6 en leden 8 tot en 

met 15, van Verordening (EU) 

nr. 1288/2013. 

In elk land dat deelneemt aan het Europees 

Solidariteitskorps treden de nationale 

autoriteiten die zijn aangewezen voor het 

beheer van de acties als bedoeld in 

hoofdstuk III van Verordening (EU) 

nr. 1288/2013 ook op als nationale 

autoriteiten in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps. In lidstaten waar de 

bevoegdheden in verband met dit 

hoofdstuk zijn overgedragen aan 

subnationale autoriteiten met een 

exclusieve eigen wetgevingsbevoegdheid, 

worden via de nationale agentschappen 

die als uitvoeringsorgaan optreden, 

mechanismen ontwikkeld om de directe 

deelname van deze autoriteiten mogelijk 

te maken. Artikel 27, leden 1, 3, 5, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15 en 16, van die 

verordening is naar analogie van 

toepassing op het Europees 

Solidariteitskorps. Voor de landen zoals 

bedoeld in artikel 11, lid 2, van deze 

verordening, waarvoor geen nationale 

autoriteit is aangeduid, wordt deze 

aangewezen overeenkomstig artikel 27, 

leden 2 tot en met 6 en leden 8 tot en 

met 15, van Verordening (EU) 

nr. 1288/2013. 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In elk land dat deelneemt aan het Europees 

Solidariteitskorps treden de nationale 

agentschappen die zijn aangewezen voor 

het beheer van de acties als bedoeld in 

hoofdstuk III van Verordening (EU) 

nr. 1288/2013 in hun respectieve landen 

ook op als nationale agentschappen in het 

kader van het Europees Solidariteitskorps. 

In elke lidstaat of ander land dat 

deelneemt aan het Europees 

Solidariteitskorps treden de nationale 

agentschappen die zijn aangewezen voor 

het beheer van de acties als bedoeld in 

hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 

1288/2013 in hun respectieve landen ook 

op als nationale agentschappen in het kader 

van het Europees Solidariteitskorps. In 
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lidstaten waar de bevoegdheden die 

verband houden met dit hoofdstuk zijn 

overgedragen aan subnationale 

autoriteiten met een eigen en exclusieve 

wetgevende bevoegdheden, worden via de 

nationale agentschappen die als 

uitvoeringsorgaan optreden mechanismen 

ontwikkeld voor de directe deelname van 

deze autoriteiten. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om deze verordening uit te voeren 

stelt de Commissie werkprogramma’s vast 

door middel van uitvoeringshandelingen. 

Elk werkprogramma zorgt ervoor dat de 

algemene en specifieke doelstellingen als 

neergelegd in de artikelen 3 en 4 op 

consistente wijze ten uitvoer worden 

gelegd en vermeldt de verwachte 

resultaten, de tenuitvoerleggingsmethode 

en het totale bedrag ervan. Het 

werkprogramma omvat ook een 

omschrijving van de te financieren acties, 

een indicatie van het voor elke actie 

toegewezen bedrag, alsmede een indicatie 

van de verdeling van middelen tussen de 

deelnemende landen voor de door de 

nationale agentschappen te beheren acties, 

en een indicatief tijdschema voor de 

uitvoering. 

1. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 25 bis met 

betrekking tot de vaststelling van 

werkprogramma's gedelegeerde 

handelingen vast te stellen. Elk 

werkprogramma zorgt ervoor dat de 

algemene en specifieke doelstellingen als 

neergelegd in de artikelen 3 en 4 op 

consistente wijze ten uitvoer worden 

gelegd en vermeldt de verwachte 

resultaten, de tenuitvoerleggingsmethode 

en het totale bedrag ervan. Het 

werkprogramma omvat ook een 

omschrijving van de te financieren acties, 

een indicatie van het voor elke actie 

toegewezen bedrag, alsmede een indicatie 

van de verdeling van middelen tussen de 

deelnemende landen voor de door de 

nationale agentschappen te beheren acties, 

en een indicatief tijdschema voor de 

uitvoering. 

Motivering 

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze 

verordening worden geraadpleegd. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 24 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Die uitvoeringshandelingen 

worden vastgesteld volgens de in artikel 

25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Schrappen 

Motivering 

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze 

verordening worden geraadpleegd. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 25 Schrappen 

Comitéprocedure  

1. De Commissie wordt bijgestaan 

door het bij artikel 36 van Verordening 

(EU) nr. 1288/2013 opgerichte comité. 

Dat comité is een comité in de zin van 

Verordening (EU) nr. 182/2011. 

 

2. Wanneer naar dit lid wordt 

verwezen, is artikel 5 van Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

 

Motivering 

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze 

verordening worden geraadpleegd. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 25 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 
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 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel bepaalde voorwaarden. 

 2. De in artikel 24 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vijf jaar met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze verordening]. 

De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van twee jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 3. Het Europees Parlement of de 

Raad kan de in artikel 24 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Een besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4. Vóór de vaststelling van een 

gedelegeerde handeling raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016. 

 5. Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 

doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

 6. Een overeenkomstig artikel 24 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen 
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binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen 

geen bezwaar zullen maken. Die termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

verlengd. 

Motivering 

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze 

verordening worden geraadpleegd. 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 27 Schrappen 

Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1293/2013 

 

Aan artikel 4 van Verordening (EU) 

nr. 1293/2013 wordt het volgende lid 

toegevoegd: 

 

"3. Maximaal 3 000 000 miljoen EUR in 

lopende prijzen van het subprogramma 

Milieu, dat overeenkomt met het 

prioritaire gebied Milieubeleid en -

bestuur en informatie, en maximaal 

1 500 000 EUR in lopende prijzen van het 
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subprogramma Klimaatactie, dat 

overeenkomt met het prioritaire gebied 

Klimaatgovernance en -informatie, wordt 

toegewezen voor de financiering van 

projecten in de zin van artikel 17, lid 4, 

uitgevoerd door het Europees 

Solidariteitskorps overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 2017/XXX, die 

bijdragen tot een of meer van de 

prioritaire gebieden in de zin van de 

artikelen 9 en 13. Deze toewijzing wordt 

uitsluitend toegepast overeenkomstig 

Verordening (EU) 2017/XXX, met 

uitsluiting van de specifieke eisen van 

Verordening (EU) nr. 1293/2013. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 28 Schrappen 

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 

1303/2013 

 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt 

als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 58, lid 1, wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

a) de eerste alinea wordt vervangen door:  

"Op initiatief van de Commissie kunnen 

de ESI-fondsen steun verlenen voor 

maatregelen op het gebied van 

voorbereiding, toezicht, administratieve en 

technische bijstand, evaluatie, audit en 

controle die voor de uitvoering van deze 

verordening nodig zijn, alsmede steun 

verlenen voor acties uit hoofde van 

Verordening (EU) 2017/XXX als bedoeld 

in de derde alinea, voor zover deze acties 

erop gericht zijn de doelstelling inzake 

economische, sociale en territoriale 

cohesie te bereiken."; 
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"m) uit hoofde van Verordening (EU) 

2017/XXX betreffende het Europees 

Solidariteitskorps gefinancierde acties die 

erop zijn gericht de persoonlijke, 

educatieve, sociale en professionele 

ontwikkeling van jongeren en hun 

ontwikkeling als burger te stimuleren, 

hun inzetbaarheid te vergroten en de 

overgang naar de arbeidsmarkt te 

vergemakkelijken.". 

 

"35 000 000 EUR in lopende prijzen van 

het bedrag dat is toegewezen aan 

technische bijstand op initiatief van de 

Commissie wordt toegewezen voor het 

Europees Solidariteitskorps ter 

ondersteuning van zijn acties, 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), 

van Verordening (EU) 2017/XXX. Deze 

toewijzing wordt uitsluitend toegepast 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX, met uitsluiting van de 

specifieke eisen van fondsspecifieke 

verordeningen.". 

 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 29 Schrappen 

Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1305/2013 

 

Aan artikel 51, lid 1, van Verordening 

(EU) nr. 1305/2013 wordt na de eerste 

alinea de volgende alinea toegevoegd: 

 

"Het Elfpo mag eveneens acties 

financieren die worden uitgevoerd door 

het Europees Solidariteitskorps voor een 

bedrag van 1 800 000 EUR in lopende 

prijzen overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX die bijdragen tot een of meer 

prioriteiten van de Unie voor 

plattelandsontwikkeling. De toewijzing 
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wordt uitsluitend toegepast 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX, met uitsluiting van de 

specifieke eisen van Verordening (EU) 

nr. 1305/2013.". 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 30 Schrappen 

Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1306/2013 

 

Aan artikel 6 van Verordening (EG) nr. 

1306/2013 wordt het volgende punt j) 

toegevoegd: 

 

"j) de door het Europees 

Solidariteitskorps overeenkomstig 

Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde 

acties die bijdragen tot een of meer 

prioriteiten van de Unie op het gebied van 

landbouw en plattelandsontwikkeling, en 

met name de acties als bedoeld in 

artikel 51, lid 1, tweede alinea, van 

Verordening (EU) nr. 1305/2013. Deze 

toewijzing wordt uitsluitend toegepast 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX, met uitsluiting van de 

specifieke eisen van fondsspecifieke 

verordeningen.". 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 31 Schrappen 

Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU  
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Aan artikel 19, lid 1, van Besluit 

nr. 1313/2013/EU wordt na de tweede 

alinea de volgende alinea toegevoegd: 

 

"Het bedrag van 6 000 000 EUR in 

lopende prijzen van de financiële 

middelen afkomstig van rubriek 3 

("Veiligheid en burgerschap") wordt 

toegewezen voor de financiering van door 

het Europees Solidariteitskorps 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX uitgevoerde acties die 

bijdragen tot een of meer prioriteiten van 

de Unie op het gebied van civiele 

bescherming. De toewijzing wordt 

uitsluitend toegepast overeenkomstig 

Verordening (EU) 2017/XXX, met 

uitsluiting van de specifieke eisen van 

Besluit nr. 1313/2013/EU.". 
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