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KORT BEGRUNDELSE 

Solidaritet ligger til grund for Den Europæiske Union og er også en af de centrale værdier for 

europæerne. Det er ingen overdrivelse at sige, at Den Europæiske Unions succes hviler på 

solidaritet. Den har et enormt potentiale for at skabe empati, gensidig omsorg og positivt 

samspil mellem både nationer og enkeltindivider. Dette er grunden til, at vi bør opretholde og 

styrke denne idé i europæernes bevidsthed. 

Ordføreren mener, at et europæisk solidaritetskorps vil være et fantastisk værktøj til at nå 

dette mål, og derfor glædede han sig over omtalen af denne idé i talen om Unionens tilstand 

den 14. september 2016, som blev fulgt op med Kommissionens meddelelse om "Et 

europæisk solidaritetskorps" af 7. december 2016 og et lovgivningsforslag af 1. juni 2017. 

Den øgede inddragelse af unge fra alle europæiske lande i solidaritetsaktiviteter har potentiale 

til at styrke solidariteten og samhørigheden i hele Europa og til at bidrage til at tackle 

samfundsmæssige udfordringer og opfylde udækkede behov i de deltagende lande og 

regioner. Desuden vil den støtte de unges personlige og faglige udvikling gennem erhvervelse 

af værdifulde færdigheder. 

Ordføreren støtter oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps, der fokuserer på to typer 

aktioner: solidaritetsprojekter og volontørophold på den ene side og praktik- og jobophold på 

den anden. Mens den første aktionstype uden tvivl bør udgøre grundlaget i det fremtidige 

europæiske solidaritetskorps, vil den sidstnævnte aktionstype give unge en værdifuld 

mulighed for komme ind på arbejdsmarkedet og for beskæftigelse af høj kvalitet. Ordføreren 

foreslår derfor at ændre den vejledende fordeling af bevillingerne til de to typer aktioner og 

forhøje den finansielle støtte til praktikophold og jobmuligheder til 30 %. 

Det samlede beløb på 341 500 000 EUR, der vil blive afsat til gennemførelsen af det 

europæiske solidaritetskorps indtil den 31. december 2020, vil gøre det muligt at mobilisere 

100 000 unge i solidaritetsaktiviteter. Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at 

tilvejebringe dette beløb fra forskellige eksisterende EU-programmer, herunder bl.a. 

35 000 000 EUR fra Den Europæiske Socialfond. Ikke desto mindre mener han, at det største 

bidrag bør komme fra bevillinger under Erasmus+-programmet til finansiering af den 

europæiske volontørtjenestes aktiviteter, som nu vil blive omfattet af de aktiviteter, der støttes 

under denne forordning. 

Ordføreren håber, at forslaget kommer til at bygge på de erfaringer og bedste praksis, der er 

udviklet gennem den europæiske volontørtjeneste, og at det vil udvikle synergier og 

komplementaritet med andre EU-fonde og -programmer, så dets potentiale udnyttes bedst 

muligt. 

Regionaludviklingsudvalget mener, at forenklingsforanstaltninger spiller en særdeles vigtig 

rolle for en forbedret og øget effektivitet i projekter, der gennemføres med støtte fra EU's 

budget. Dette er grunden til, at ordføreren har foreslået en række ændringer, som er i 

overensstemmelse med dette princip og sikrer, at modtagerne ikke pålægges unødvendige 

krav og formaliteter.  

Endelig mener ordføreren, at det europæiske solidaritetskorps vil få en stor positiv virkning 

ikke blot for de unge, der kommer til at indgå i det, men også på regionalt og lokalt plan, og 

han tilstræber derfor at styrke den lokale og regionale dimension af denne forordning. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Den Europæiske Union bygger på 

solidaritet, mellem borgerne såvel som 

mellem medlemsstaterne. Denne fælles 

værdi er retningsgivende for Unionens 

tiltag og skaber det sammenhold, der er 

nødvendigt for at kunne klare de aktuelle 

og kommende samfundsmæssige 

udfordringer, som unge europæere er 

villige til at bidrage til at håndtere ved at 

vise deres solidaritet i praksis. 

(1) Den Europæiske Union bygger på 

solidaritet, mellem borgerne såvel som 

mellem medlemsstaterne. Denne fælles 

værdi er retningsgivende for Unionens 

tiltag, skaber det sammenhold, der er 

nødvendigt for at kunne klare de aktuelle 

og kommende samfundsmæssige 

udfordringer, som unge europæere er 

villige til at bidrage til at håndtere ved at 

vise deres solidaritet i praksis, og 

stimulerer unges interesse i det fælles 

europæiske projekt. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Kommissionen betonede i sin 

meddelelse "Et europæisk 

solidaritetskorps" af 7. december 2016 18 

behovet for at styrke grundlaget for 

solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at 

give unge flere og bedre muligheder for 

solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred 

vifte af områder, og at støtte de nationale 

og lokale aktører i deres bestræbelser på at 

håndtere de forskellige udfordringer og 

kriser. Meddelelsen markerede startskuddet 

til første fase af det europæiske 

solidaritetskorps, hvorved der blev 

mobiliseret otte forskellige EU-

(3) Kommissionen betonede i sin 

meddelelse "Et europæisk 

solidaritetskorps" af 7. december 2016 

behovet for at styrke grundlaget for 

solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at 

give unge flere og bedre muligheder for 

solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred 

vifte af områder, og at støtte de nationale, 

regionale og lokale aktører i deres 

bestræbelser på at håndtere de forskellige 

udfordringer og kriser. Meddelelsen 

markerede startskuddet til første fase af det 

europæiske solidaritetskorps, hvorved der 

blev mobiliseret otte forskellige EU-
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programmer med henblik på at skabe 

muligheder for frivilligt arbejde, 

praktikophold eller job til unge i hele EU. 

Disse aktiviteter bør, uanset om de 

gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen 

af denne forordning, fortsat være omfattet 

af de regler og betingelser, der er fastsat i 

de respektive EU-programmer, der har 

bidraget med midler til dem i første fase af 

det europæiske solidaritetskorps. 

programmer med henblik på at skabe 

muligheder for frivilligt arbejde, 

praktikophold, midler til personlig 

udvikling eller job til unge i hele EU. Disse 

aktiviteter bør, uanset om de gennemføres 

før eller efter ikrafttrædelsen af denne 

forordning, fortsat være omfattet af de 

regler og betingelser, der er fastsat i de 

respektive EU-programmer, der har 

bidraget med midler til dem i første fase af 

det europæiske solidaritetskorps. 

_________________ _________________ 

18 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk 

solidaritetskorps (COM(2016) 942 final af 

7.12.2016). 

18 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk 

solidaritetskorps (COM(2016) 942 final af 

7.12.2016). 

 

Ændringsforslag  3 

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 i medlemsstaterne, 

samtidig med at de erhverver nyttige 

erfaringer, viden, 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. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 
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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, 

tage hensyn til deres færdigheder og være 

tæt knyttet til udviklingen af samfundet, i 

den forstand, at de skal reagere på vigtige 

samfundsmæssige udfordringer, 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  5 

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 et overordnet kontaktpunkt for 

solidaritet inden for EU, uden nogen form 

for forskelsbehandling på grund af 

baggrund. 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 regioners, byers og 

lokalsamfunds 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 



 

AD\1138578DA.docx 7/44 PE608.135v02-00 

 DA 

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. 

europæiske netværk af offentlige 

arbejdsformidlinger, Eures, Eurodesk og 

programmet "Unge på vej". 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  6 

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 Socialfond, 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 og som 

supplement til eksisterende EU-politikker 

såsom samhørighedspolitikken, uden at 

det får en negativ indvirkning på dets 

operationelle programmer som sådan og 

forudsat, at der er disponible midler i 

forbindelse med deres anvendelse. Når 

støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt 

kvalitetsmærke fra det europæiske 
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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. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Det europæiske solidaritetskorps 

bør give de unge nye muligheder for at 

deltage i frivilligt arbejde, praktikophold 

eller job i solidaritetsrelaterede sektorer 

samt at på eget initiativ udforme og udvikle 

solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør 

bidrage til at fremme deres personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling. Det 

europæiske solidaritetskorps bør også 

støtte netværksaktiviteter for sine deltagere 

og organisationer samt foranstaltninger til 

at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter 

og til at fremme valideringen af 

læringsresultater. 

(8) Det europæiske solidaritetskorps 

bør give de unge nye muligheder for at 

deltage i frivilligt arbejde, praktikophold 

eller job i solidaritetsrelaterede sektorer 

samt at på eget initiativ udforme og udvikle 

tværnationale og grænseoverskridende 

programmer og solidaritetsprojekter. Disse 

muligheder bør bidrage til at fremme deres 

personlige, uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling og til 

indførelsen af et ægte unionsborgerskab 

og til at forbedre solidariteten mellem 

unge med henblik på at forbedre deres 

senere adgang til arbejdsmarkedet. Det 

europæiske solidaritetskorps bør også 

støtte netværksaktiviteter for sine deltagere 

og organisationer, som giver dem 

mulighed for at udveksle bedste praksis, 
samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten 

af de støttede aktiviteter og til at fremme 

valideringen af læringsresultater. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Praktikophold og job i 

solidaritetsrelaterede sektorer kan give de 

unge yderligere muligheder for at gøre 

deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig 

bidrage til at håndtere de vigtigste 

(10) Praktikophold og job i 

solidaritetsrelaterede sektorer kan give 

yderligere muligheder ved at sikre de unge 

det nødvendige grundlag for at gøre deres 

entré på arbejdsmarkedet og samtidig 



 

AD\1138578DA.docx 9/44 PE608.135v02-00 

 DA 

samfundsmæssige udfordringer. Dette kan 

være med til at fremme de unges 

beskæftigelsesegnethed og produktivitet og 

samtidig lette deres overgang fra 

uddannelse til beskæftigelse, hvilket er 

afgørende for at forbedre deres chancer på 

arbejdsmarkedet. De praktikophold, der 

tilbydes under det europæiske 

solidaritetskorps, bør aflønnes af de 

deltagende organisationer og følge de 

principper, der er skitseret i Rådets 

henstilling af 10. marts 2014 om en 

kvalitetsramme for praktikophold21. Disse 

praktikophold og job bør tjene som 

springbræt for de unge til at komme ind på 

arbejdsmarkedet og bør derfor følges op af 

passende støtte efter opholdet. De relevante 

aktører på arbejdsmarkedet, først og 

fremmest offentlige og private 

arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets 

parter og handelskamre, bør fremme 

praktik- og jobophold. Disse bør som 

deltagende organisationer have mulighed 

for at søge finansiering via den kompetente 

gennemførelsesstruktur for det europæiske 

solidaritetskorps med henblik på at agere 

mellemled mellem de unge deltagere og de 

arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold 

og job i solidaritetsrelaterede sektorer. 

bidrage til at håndtere de vigtigste 

samfundsmæssige udfordringer. Dette kan 

være med til at fremme de unges 

beskæftigelsesegnethed og produktivitet, 

også baseret på den enkeltes personlige 

færdigheder, og samtidig lette deres 

overgang fra uddannelse til beskæftigelse, 

hvilket er afgørende for at forbedre deres 

chancer på arbejdsmarkedet. De 

praktikophold, der tilbydes under det 

europæiske solidaritetskorps, bør aflønnes 

af de deltagende organisationer og være 

baseret på de principper, der er skitseret i 

Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en 

kvalitetsramme for praktikophold21. Disse 

praktikophold og job bør tjene som 

springbræt for de unge til at komme ind på 

arbejdsmarkedet og bør derfor følges op af 

passende støtte efter opholdet. De relevante 

aktører på arbejdsmarkedet, først og 

fremmest offentlige og private 

arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets 

parter og handelskamre, bør fremme 

praktik- og jobophold. Disse bør som 

deltagende organisationer have mulighed 

for at søge finansiering via den kompetente 

gennemførelsesstruktur for det europæiske 

solidaritetskorps med henblik på at agere 

mellemled mellem de unge deltagere og de 

arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold 

og job i solidaritetsrelaterede sektorer. 

_________________ _________________ 

21 Rådets henstilling af 10. marts 2014 om 

en kvalitetsramme for praktikophold (EUT 

C 88 af 27.3.2014, s. 1). 

21 Rådets henstilling af 10. marts 2014 om 

en kvalitetsramme for praktikophold (EUT 

C 88 af 27.3.2014, s. 1). 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) De unges initiativlyst udgør et 

vigtigt aktiv for samfundet og 

arbejdsmarkedet. Dette bør det europæiske 

solidaritetskorps bidrage til at fremme ved 

(11) De unges initiativlyst udgør et 

vigtigt aktiv for samfundet og 

arbejdsmarkedet. Dette bør det europæiske 

solidaritetskorps bidrage til at fremme ved 
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at give unge mulighed for at udarbejde og 

gennemføre deres egne projekter med sigte 

på at håndtere bestemte udfordringer, som 

kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne 

projekter bør give mulighed for at afprøve 

idéer og støtte de unge til selv at være 

drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne 

også tjene som springbræt for videre 

engagement i solidaritetsaktiviteter og 

være et første skridt i retning af at 

tilskynde deltagerne i det europæisk 

solidaritetskorps til at udøve selvstændig 

erhvervsvirksomhed eller grundlægge 

foreninger, NGO'er eller andre organer, der 

er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, 

almennyttige eller ungdomsrelaterede 

sektorer. 

at give unge mulighed for at udarbejde og 

gennemføre deres egne projekter med sigte 

på at håndtere bestemte udfordringer, som 

kan gavne deres lokalsamfund, navnlig 

samfund, der befinder sig i isolerede eller 

marginaliserede områder. Sådanne 

projekter bør give mulighed for at afprøve 

idéer og støtte de unge til selv at være 

drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne 

også tjene som springbræt for videre 

engagement i solidaritetsaktiviteter og 

være et første skridt i retning af at 

tilskynde deltagerne i det europæisk 

solidaritetskorps til at udøve selvstændig 

erhvervsvirksomhed eller grundlægge 

foreninger, NGO'er eller andre organer, der 

er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, 

almennyttige eller ungdomsrelaterede 

sektorer. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Der bør udvises særlig omhu for at 

sikre kvaliteten af ophold og andre 

muligheder under det europæiske 

solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne 

tilbydes uddannelse, sproglig assistance, 

forsikring, administrativ støtte og støtte 

efter opholdet samt validering af den viden 

og de færdigheder og kompetencer, de har 

erhvervet i kraft af deres deltagelse i det 

europæiske solidaritetskorps. 

(13) Der bør udvises særlig omhu for at 

sikre kvaliteten af ophold og andre 

muligheder under det europæiske 

solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne 

tilbydes uddannelse, sproglig assistance, 

forsikring, administrativ og logistisk støtte 

og støtte før og efter opholdet samt 

validering af den viden og de færdigheder 

og kompetencer, de har erhvervet i kraft af 

deres deltagelse i det europæiske 

solidaritetskorps. Hvis deltagernes 

aktiviteter skal gennemføres i farlige 

miljøer, f.eks. efter katastrofer, bør der 

tilbydes kurser i præventiv sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) For at sikre, at ophold under det 

europæiske solidaritetskorps får den 

ønskede effekt på deltagernes personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling, bør 

den viden og de færdigheder og 

kompetencer, der opnås gennem 

opholdene, identificeres og dokumenteres 

behørigt i overensstemmelse med de 

nationale omstændigheder og særlige 

forhold, jf. Rådets henstilling af 20. 

december 2012 om validering af 

ikkeformel og uformel læring22. 

(14) For at sikre, at ophold under det 

europæiske solidaritetskorps får den 

ønskede effekt på deltagernes personlige, 

uddannelsesmæssige, sociale, 

medborgerlige og faglige udvikling, bør 

der udvikles et system til anerkendelse af 

de færdigheder, der erhverves gennem 

frivilligt arbejde i det europæiske 

solidaritetskorps, og den viden og de 

færdigheder og kompetencer, der opnås 

gennem opholdene, identificeres og 

dokumenteres behørigt i overensstemmelse 

med de nationale omstændigheder og 

særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. 

december 2012 om validering af 

ikkeformel og uformel læring22. 

_______________ _________________ 

22 Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. 

december 2012 om validering af 

ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 

af 22.12.2012, s. 1). 

22 Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. 

december 2012 om validering af 

ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 

af 22.12.2012, s. 1). 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Der bør indføres et kvalitetsmærke 

med henblik på at sikre, at de deltagende 

organisationer opfylder principperne og 

kravene i chartret for det europæiske 

solidaritetskorps med hensyn til deres 

rettigheder og forpligtelser under alle 

stadier af solidaritetsopholdet. At have et 

kvalitetsmærke bør være en forudsætning 

for at kunne deltage, men det bør ikke 

automatisk give ret til finansiering under 

det europæiske solidaritetskorps. 

(15) Der bør indføres et kvalitetsmærke 

med henblik på at sikre, at de deltagende 

organisationer opfylder principperne og 

kravene i chartret for det europæiske 

solidaritetskorps med hensyn til deres 

rettigheder og forpligtelser under alle 

stadier af solidaritetsopholdet. At have et 

kvalitetsmærke baseret på fælles kriterier, 

der er anerkendt på EU-plan, bør være en 

forudsætning for at kunne deltage, men det 

bør ikke automatisk give ret til finansiering 

under det europæiske solidaritetskorps. 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Et ressourcecenter for det 

europæiske solidaritetskorps bør bistå de 

gennemførelsesorganer, deltagende 

organisationer og unge, som deltager i det 

europæiske solidaritetskorps, for at højne 

kvaliteten af gennemførelsen og af 

aktiviteterne i det europæiske 

solidaritetskorps samt styrke identificering 

og validering af de kompetencer, der er 

erhvervet gennem disse aktiviteter. 

(16) Et ressourcecenter for det 

europæiske solidaritetskorps bør bistå de 

gennemførelsesorganer, deltagende 

organisationer og unge, som deltager i det 

europæiske solidaritetskorps, for at højne 

kvaliteten af gennemførelsen og af 

aktiviteterne i det europæiske 

solidaritetskorps samt styrke identificering, 

validering og certificering af de 

kompetencer, der er erhvervet gennem 

disse aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) En portal for det europæiske 

solidaritetskorps bør løbende udvikles med 

henblik på at sikre let adgang til det 

europæiske solidaritetskorps og udgøre ét 

samlet kontaktpunkt for både berørte 

enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med 

hensyn til tilmelding, identificering og 

matchning af profiler og muligheder, 

netværk og virtuelle udvekslinger, 

onlineuddannelse, sproglige assistance og 

støtte efter opholdet samt andre praktiske 

funktioner i fremtiden. 

(17) En portal for det europæiske 

solidaritetskorps bør løbende udvikles med 

henblik på at bidrage til en let adgang til 

det europæiske solidaritetskorps og udgøre 

ét samlet kontaktpunkt for både berørte 

enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med 

hensyn til information om frivilligt 

arbejde, tilmelding, identificering og 

matchning af profiler og muligheder, 

netværk og virtuelle udvekslinger, 

onlineuddannelse, sproglige assistance og 

støtte efter opholdet samt andre praktiske 

funktioner i fremtiden, som bør være 

knyttet til udviklingen af samfundet. De 

tjenester, der leveres af portalen for det 

europæiske solidaritetskorps, bør fremme 

og supplere dem, der allerede tilbydes af 

de deltagende organisationer. Der bør 

sikres interoperabilitet med Den 

Europæiske Ungdomsportal. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at sikre kontinuiteten i de 

aktiviteter, der støttes af programmer, som 

bidrager til det europæiske 

solidaritetskorps, bør den finansielle støtte 

til solidaritetsophold og -projekter som 

udgangspunkt fordeles således, at 80 % 

tildeles projekter for frivillige og solidaritet 

og 20 % til praktik- og jobophold. 

(19) For at sikre kontinuiteten i de 

aktiviteter, der støttes af programmer, som 

bidrager til det europæiske 

solidaritetskorps, bør den finansielle støtte 

til solidaritetsophold og -projekter som 

udgangspunkt fordeles således, at 70 % 

tildeles projekter for frivillige og solidaritet 

og 30 % til praktik- og jobophold. 

 

Ændringsforslag  16 

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 de 

deltagende lande kunne afsætte 

supplerende national, regional eller lokal 

finansiering i overensstemmelse med 

reglerne for det europæiske 

solidaritetskorps. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) Civilbeskyttelse og humanitær 

bistand kan ikke afhænge af unge 

gennem det europæiske solidaritetskorps. 

Kommissionen og medlemsstaterne bør 

sikre fortsatte investeringer i strukturel 

civilbeskyttelse og humanitær bistand. 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Foruden medlemsstaterne bør andre 

lande også gives mulighed for at deltage i 

det europæiske solidaritetskorps på 

grundlag af bilaterale aftaler. Dette 

samarbejde bør i givet fald gennemføres 

ved hjælp af supplerende bevillinger, som 

tilvejebringes efter procedurer, der aftales 

med de pågældende lande. 

(22) Foruden medlemsstaterne bør andre 

lande også gives mulighed for at deltage i 

det europæiske solidaritetskorps på 

grundlag af bilaterale aftaler, navnlig med 

lande i Den Europæiske 

Frihandelssammenslutning (EFTA), 

lande i det østlige partnerskab, lande, der 

er omfattet af den europæiske 

naboskabspolitik, tiltrædelseslande, 

kandidatlande og potentielle 

kandidatlande, særlig i tilfælde af 

grænseoverskridende programmer. Dette 

samarbejde bør i givet fald gennemføres 

ved hjælp af supplerende bevillinger, som 

tilvejebringes efter procedurer, der aftales 

med de pågældende lande. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det europæiske solidaritetskorps 

bør være rettet mod unge i alderen 18-30 

år. Deltagelse i aktiviteter under det 

europæiske solidaritetskorps bør kræve 

forudgående tilmelding via dets portal. 

(23) Det europæiske solidaritetskorps 

bør være rettet mod unge i alderen 18-30 

år. Deltagelse i aktiviteter under det 

europæiske solidaritetskorps bør kræve 

forudgående tilmelding via dets portal. Der 

bør om nødvendigt indføres andre 

supplerende værktøjer med henblik på 

registrering for at gøre det lettere for alle 

unge at deltage, især de mest sårbare og 

dem, der ikke besidder digitale 

færdigheder. Eksisterende 

ansøgningsprocesser fra koordinerende 

og afsendende organisationer kan 

anvendes i dette øjemed. 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23a) Det er nødvendigt at fremme en 

bredere politisk strategi, som tager sigte 

på at skabe et gunstigt miljø for frivilligt 

arbejde i Europa og ikke overlapper med 

andre igangværende programmer, men 

tværtimod styrker velfungerende 

eksisterende initiativer såsom den 

europæiske volontørtjeneste. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23b) Der bør også sikres mobilitet for 

unge gennem programmet med Eurail-

ungdomspasset. 

 

Ændringsforslag  22 

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 

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 

(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 

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. Det er 

af afgørende betydning, at de nationale 
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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. 

agenturer dækker de unges rejseudgifter 

på forhånd, så de ikke behøver at søge om 

efterfølgende refusion. 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  23 

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 

strukturerne til gennemførelse af det 

europæiske solidaritetskorps. Det tildelte 

(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, offentligt og 

åbent udføres af strukturerne til 

gennemførelse af det europæiske 
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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. 

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  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) En virksomhed, der ønsker at 

ansøge om midler til at tilbyde ophold som 

led i det europæiske solidaritetskorps, bør 

som en forudsætning først være blevet 

tildelt et kvalitetsmærke. Dette krav bør 

ikke gælde for fysiske personer, der 

ansøger om økonomisk støtte på vegne af 

en uformel gruppe af deltagerne i det 

europæiske solidaritetskorps til gruppens 

solidaritetsprojekter. 

(26) En virksomhed, der ønsker at 

ansøge om midler til at tilbyde ophold som 

led i det europæiske solidaritetskorps, bør 

som en forudsætning først være blevet 

tildelt et kvalitetsmærke. Dette krav bør 

ikke gælde for fysiske personer, der 

ansøger om økonomisk støtte på vegne af 

en uformel gruppe af deltagerne i det 

europæiske solidaritetskorps til gruppens 

programmer og solidaritetsprojekter. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) Lokalsamfundenes behov og 

forventninger bør være et vigtigt kriterium 

ved vurderingen af projekternes kvalitet. 

Der bør i overensstemmelse hermed 

indføres passende indikatorer, som 

revurderes hvert år. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 på europæisk, 

nationalt, regionalt 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, uden at øge bureaukratiet. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) For at sikre en finansielt forsvarlig 

gennemførelse og nøje overvågning af det 

europæiske solidaritetskorps på nationalt 

plan er det vigtigt at anvende de 

eksisterende nationale agenturer, der er 

udpeget til at forvalte de aktioner, der er 

omhandlet i kapitel III i forordning (EU) 

nr. 1288/2013. 

(31) For at sikre en finansielt forsvarlig 

gennemførelse og nøje overvågning af det 

europæiske solidaritetskorps på nationalt 

plan er det vigtigt at anvende - og om 

nødvendigt styrke - de eksisterende 

nationale agenturer, der er udpeget til at 

forvalte de aktioner, der er omhandlet i 

kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Kommissionen bør i 

overensstemmelse med forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige 

budget26 vedtage arbejdsprogrammer og 

underrette Europa-Parlamentet og Rådet 

herom. I arbejdsprogrammet bør det 

fastsættes, hvilke foranstaltninger der er 

(35) Kommissionen bør i 

overensstemmelse med forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige 

budget26 vedtage arbejdsprogrammer og 

underrette Europa-Parlamentet og Rådet 

herom. I arbejdsprogrammet bør det 

fastsættes, hvilke 
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nødvendige for deres gennemførelse i 

overensstemmelse med de generelle og 

specifikke mål med det europæiske 

solidaritetskorps, udvælgelses- og 

tildelingskriterierne for tildeling af tilskud 

samt alle øvrige elementer, der kræves.  

Arbejdsprogrammer og eventuelle 

ændringer hertil bør vedtages ved 

gennemførelsesretsakter i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren. 

gennemførelsesforanstaltninger der er 

nødvendige for deres gennemførelse i 

overensstemmelse med de generelle og 

specifikke mål med det europæiske 

solidaritetskorps, udvælgelses- og 

tildelingskriterierne for tildeling af tilskud 

samt alle øvrige elementer, der kræves. 

Arbejdsprogrammer og eventuelle 

ændringer hertil bør vedtages ved 

gennemførelsesretsakter i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren. 

_________________ _________________ 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1). 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Målet for denne forordning, nemlig 

at oprette et europæisk solidaritetskorps, 

kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne på grund af dets omfang 

og virkninger, men kan bedre nås på EU-

plan; Unionen kan derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål. 

(36) Målet for denne forordning, nemlig 

at oprette et europæisk solidaritetskorps, 

kan ikke opfyldes af medlemsstaterne 

alene på grund af dets omfang og 

virkninger, men kan bedre nås på EU-plan; 

Unionen kan derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål. 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40a) I betragtning af programmets 

forholdsvis lille budget bør de 

medarbejdere fra Kommissionen, der 

knyttes til det europæiske 

solidaritetskorps, omfordeles, så der ikke 

skabes yderligere finansielle 

konsekvenser. 

 

Ændringsforslag  31 

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 håndtere de vigtigste 

samfundsmæssige udfordringer til gavn 

for et lokalsamfund eller Unionen som 

helhed 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, 

herunder i nye teknologier, beskæftigelse, 

ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, 

navnlig socialt og bæredygtigt 

iværksætteri, medborgerskab og 

demokratisk deltagelse, ungdomsarbejde, 

miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, 

katastrofeforebyggelse, beredskab og 

genopretning, landbrug, herunder socialt 

landbrug, og udvikling af landdistrikterne, 

levering af fødevarer og andre varer, 

sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, 

idræt og sport, social bistand og velfærd, 

social inklusion, navnlig af 

marginaliserede befolkningsgrupper, 

aktiviteter for ældre, handicappede og 

andre personer med behov for hjælp fra 
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andre, solidaritet mellem generationer, 

modtagelse og integration af 

tredjelandsstatsborgere, territorialt 

samarbejde og samhørighed; en sådan 

aktivitet er kendetegnet ved: faste 

tidsrammer, klare målsætninger, klart 

indhold, klare opgaver, struktur og 

rammer; der ydes passende finansiel støtte 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) "deltager": ungt menneske, der har 

tilmeldt sig det europæiske 

solidaritetskorps' portal og deltager i en 

solidaritetsaktivitet, som tilbydes af en 

deltagende organisation inden for 

rammerne af det europæiske 

solidaritetskorps 

(2) "deltager": ungt menneske i alderen 

18 til 30 år, der har tilmeldt sig det 

europæiske solidaritetskorps' portal og 

deltager i en solidaritetsaktivitet eller et 

solidaritetsprojekt, som tilbydes af en 

deltagende organisation, der er certificeret 

ved hjælp af kvalitetsmærket, inden for 

rammerne af det europæiske 

solidaritetskorps 

 

Ændringsforslag  33 

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 

vanskeligheder, økonomiske eller sociale 

hindringer, helbredsproblemer, sociale 

hindringer og geografiske hindringer eller 

er udsat for en eller anden form for 

forskelsbehandling 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) "deltagende organisation": enhver 

offentlig eller privat enhed, der har fået 

tildelt det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke, og som tilbyder et ophold 

til en deltager i det europæiske 

solidaritetskorps eller gennemfører andre 

aktiviteter inden for rammerne af det 

europæiske solidaritetskorps 

(4) "deltagende organisation": enhver 

offentlig eller privat 

nonprofitorganisation, der har fået tildelt 

det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke baseret på fælles kriterier, 

der er anerkendt på EU-plan, og som 

tilbyder et ophold til en deltager i det 

europæiske solidaritetskorps eller 

gennemfører andre aktiviteter inden for 

rammerne af det europæiske 

solidaritetskorps 

 

Ændringsforslag  35 

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 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 og 

sociale udvikling; en sådan aktivitet er 

kendetegnet ved faste tidsrammer, klare 

målsætninger, klart indhold, klare 

opgaver, struktur, rammer og vejledning 

samt passende finansiel støtte; frivilligt 

arbejde må ikke bruges som erstatning for 

betalt beskæftigelse 

_________________  

32 Som hovedregel udføres en aktivitet 

kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage 

pr. uge. 
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Ændringsforslag  36 

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 arrangeret af en deltagende 

organisation, 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 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) "praktikophold": periode af 

jobtræning fra to til tolv måneder, som 

aflønnes af den organisation, der er vært 

for deltageren i det europæiske 

solidaritetskorps, på basis af en skriftlig 

praktikaftale omfattende en lærings- og 

uddannelseskomponent, og som 

gennemgås med det formål at opnå 

praktisk og erhvervsmæssige erfaring med 

henblik på at forbedre 

beskæftigelsesegnetheden og lette 

overgangen til rigtige job 

(8) "praktikophold": periode af 

jobtræning med faste tidsrammer fra to til 

tolv måneder, som aflønnes af den 

organisation, der er vært for deltageren i 

det europæiske solidaritetskorps, på basis 

af en skriftlig praktikaftale omfattende en 

lærings- og uddannelseskomponent, klare 

målsætninger, klart indhold, klare 

opgaver, struktur og rammer, og som 

gennemgås med det formål at opnå 

praktisk og erhvervsmæssig viden og 

erfaring med henblik på at forbedre 

beskæftigelsesegnetheden og lette 

overgangen til rigtige job; praktikophold 

må ikke bruges som erstatning for betalt 

beskæftigelse 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) "solidaritetsprojekt": lokalt initiativ 

for en periode fra to til tolv måneder, som 

iværksættes og gennemføres af grupper på 

mindst fem deltagere i det europæiske 

solidaritetskorps med det formål at tackle 

vigtige udfordringer i deres lokalsamfund 

og sætte dem ind i et bredere europæisk 

perspektiv 

(10) "solidaritetsprojekt": lokalt, 

regionalt eller grænseoverskridende 
initiativ for en periode fra to til tolv 

måneder, som iværksættes og gennemføres 

af grupper på mindst fem deltagere i det 

europæiske solidaritetskorps eller af en 

deltagende organisation med det formål at 

tackle vigtige udfordringer i deres 

lokalsamfund og sætte dem ind i et bredere 

europæisk perspektiv 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) kvalitetsmærke: certificering af en 

offentlig eller privat enhed eller en 

international organisation, der er villig til at 

tilbyde ophold inden for rammerne af det 

europæiske solidaritetskorps efter en 

procedure, der skal sikre, at principperne 

og kravene i det europæiske 

solidaritetskorps' charter overholdes 

(11) kvalitetsmærke: certificering af en 

offentlig eller privat nonprofitorganisation 

som omhandlet i artikel 2, nr. 4), eller en 

international organisation, der er villig til at 

tilbyde ophold inden for rammerne af det 

europæiske solidaritetskorps baseret på 

fælles kriterier, der er anerkendt på EU-

plan, og efter en procedure, der skal sikre, 

at principperne og kravene i det 

europæiske solidaritetskorps' charter 

overholdes 

 

Ændringsforslag  40 

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 

(14) "det europæiske solidaritetskorps' 

portal": webbaseret værktøj, som fungerer 

som ét samlet kontaktpunkt og stiller 
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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. 

yderligere relevante oplysninger og 

onlinetjenester til rådighed for deltagere i 

det europæiske solidaritetskorps og 

deltagende organisationer, som supplerer 

de tjenester, der allerede tilbydes af de 

deltagende organisationer, bl.a. 
information om det europæiske 

solidaritetskorps, registrering af deltagere, 

etablering af forbindelse mellem 

deltagende organisationer og deltagere, 

søgen efter deltagere til ophold, 

annoncering af og søgen efter ophold, 

søgen efter potentielle projektpartnere, 

håndtering af kontakter og tilbud om 

ophold, job og projekter, uddannelses-, 

kommunikations- og netværksaktiviteter, 

information og meddelelse om muligheder 

med en feedbackmekanisme vedrørende 

kvaliteten af opholdene samt andre 

relevante udviklingstendenser i relation til 

det europæiske solidaritetskorps og sikrer 

interoperabilitet med Den Europæiske 

Ungdomsportal. 

 

Ændringsforslag  41 

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 fremme solidaritet 

som kerneværdien i det europæiske 

projekt ved at øge unges og organisationers 

deltagelse i tilgængelige 

solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at 

bidrage til at styrke samhørighed og 

solidaritet i Europa, støtte lokale og 

regionale samfund og Unionen som 

helhed, og give mulighed for en hurtig og 

effektiv iværksættelse af projekter for at 

imødegå samfundsmæssige udfordringer, i 

overensstemmelse med 2030-dagsordenen 

for bæredygtig udvikling, både i Unionen 

og i tredjelande. 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at give unge - med støtte fra 

deltagende organisationer - let tilgængelige 

muligheder for at deltage i 

solidaritetsaktiviteter og samtidig forbedre 

deres færdigheder og kompetencer med 

henblik på personlig, uddannelsesmæssig, 

social, medborgerlig og faglig udvikling 

samt forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed og lette 

overgangen til arbejdsmarkedet, herunder 

ved at støtte mobilitet for unge frivillige, 

praktikanter og arbejdstagere 

a) at give unge - med støtte fra 

deltagende organisationer - let tilgængelige 

muligheder for at deltage i 

solidaritetsaktiviteter og samtidig forbedre 

deres viden, færdigheder og kompetencer 

med henblik på personlig, 

uddannelsesmæssig, social, medborgerlig 

og faglig udvikling samt forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed og lette 

overgangen til arbejdsmarkedet, herunder 

ved at støtte mobilitet for unge frivillige, 

praktikanter og arbejdstagere 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, 

som tilbydes deltagere i det europæiske 

solidaritetskorps, bidrager til at tackle 

konkrete, uopfyldte samfundsmæssige 

behov og styrke lokalsamfund, og at de er 

af høj kvalitet og behørigt valideret. 

b) at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, 

som tilbydes deltagere i det europæiske 

solidaritetskorps, bidrager til at tackle 

konkrete, vigtige samfundsmæssige 

udfordringer, som f.eks. social 

integration, miljøbeskyttelse, bekæmpelse 

og afbødning af virkningerne af 

klimaændringerne og naturkatastrofer, og 

styrke lokale og regionale samfund, og at 

de er af høj kvalitet og behørigt valideret. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det europæiske solidaritetskorps' 

aktioner skal være i overensstemmelse med 

1. Det europæiske solidaritetskorps' 

aktioner skal være i overensstemmelse med 
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og supplere de relevante politikker og 

programmer på de områder, der er nævnt i 

artikel 2, stk. 1, samt eksisterende netværk 

på EU-niveau, der er relevante for det 

europæiske solidaritetskorps' aktiviteter. 

og supplere de relevante EU-politikker og 

-programmer på de områder, der er nævnt 

i artikel 2, stk. 1, samt eksisterende 

netværk på EU-niveau, der er relevante for 

det europæiske solidaritetskorps' 

aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  45 

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 og deltagerlandene 

bør samarbejde om at opnå effektivitet og 

virkning ved at sikre sammenhæng mellem 

nationale, regionale og lokale programmer 

og ordninger, der vedrører solidaritet, 

uddannelse, erhvervsuddannelse, 

ikkeformel og uformel læring 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. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) solidaritetsophold, projekter og 

netværksaktiviteter 

a) solidaritetsprojekter og 

netværksaktiviteter 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) solidaritetsophold i form af 

frivilligt arbejde, praktik eller job, herunder 

a) solidaritetsophold i form af 

frivilligt arbejde, praktik eller job, herunder 
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individuelle ophold på tværs af eller inden 

for landegrænserne samt ophold for 

frivilliggrupper 

individuelle ophold samt ophold for 

frivilliggrupper 

 

Ændringsforslag  48 

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, 

i fuld overensstemmelse med og som 

supplement til de allerede etablerede 

territoriale erfaringer, især for bedste 

praksis i forbindelse med frivilligt arbejde 

og civilbeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  49 

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 

kvaliteten af solidaritetsophold, hvis 

standarder er fastlagt i chartret for det 

europæiske solidaritetskorps, herunder 

omfattende uddannelse før og under 

uddannelsesopholdet, sprogstøtte baseret 

på erfaringerne fra den sproglige 

onlinesupport under Erasmus+, 

administrativ støtte til deltagere og 

deltagende organisationer, forsikring, støtte 

efter opholdet, f.eks. ved hjælp af en 

vejleder/tilsynsførende, samt udvikling af 

et certifikat, der er anerkendt på EU-plan 

og baseret på erfaringerne fra Youthpass, 

og som identificerer, dokumenter og 

validerer den viden samt de færdigheder 

og kompetencer, der er erhvervet under 

opholdet 
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Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) aktiviteter og foranstaltninger 

udført af nonprofitorganisationer, 

herunder ungdomsorganisationer og 

civilsamfundsorganisationer, som støtter 

unge med at få adgang til eller udvikle 

solidaritetsophold og projekter 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) udvikling og bevarelse af et 

kvalitetsmærke for enheder, der er villige 

til at tilbyde ophold til det europæiske 

solidaritetskorps med henblik på at sikre, at 

principperne og kravene i det europæiske 

solidaritetskorps' charter overholdes 

b) udvikling og bevarelse af et 

kvalitetsmærke, der tildeles på grundlag af 

fælles kriterier, som er anerkendt på EU-

plan, for enheder, der er villige til at 

tilbyde ophold til det europæiske 

solidaritetskorps med henblik på at sikre, at 

principperne og kravene i det europæiske 

solidaritetskorps' charter overholdes 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 og andre relevante 

onlinetjenester, der findes på alle officielle 

EU-sprog, samt de nødvendige IT-

systemer og webbaserede værktøjer. 
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Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Det beløb, der er omhandlet i stk. 

1, omfatter en finansieringsramme på 

294 200 000 EUR1a i løbende priser, der 

består af: 

 a)  Erasmus+-programmet med et 

bidrag på 197 700 000 EUR i løbende 

priser 

 b)  programmet for beskæftigelse og 

social innovation med et bidrag på 

10 000 000 EUR i løbende priser 

 c)  ikke-fordelt margen under 

udgiftsområde 1a (herunder den samlede 

margen for forpligtelser) med et bidrag på 

86 500 000 EUR i løbende priser. 

 __________________ 

 1a 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. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

omfatter en finansieringsramme på 

294 200 00033 EUR i løbende priser 

suppleret med bidrag fra: 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 

1a, suppleres med bidrag fra: 

__________________  

33 Denne finansieringsramme udgør det 

primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den 

interinstitutionelle aftale (2013/C 373/01) 

 



 

AD\1138578DA.docx 31/44 PE608.135v02-00 

 DA 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den finansielle støtte til de 

solidaritetsophold og projekter, der er 

nævnt i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), er 

foreløbig 80 % for frivilligt arbejde og 

solidaritetsprojekter og 20 % for 

praktikophold og jobophold. 

3. Den finansielle støtte til de 

solidaritetsophold og projekter, der er 

nævnt i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), er 

foreløbig 70 % for frivilligt arbejde og 

solidaritetsprojekter og 30 % for 

praktikophold og jobophold. 

 

Ændringsforslag  56 

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 eller en regional 

eller lokal myndighed kan stille yderligere 

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. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. For at forenkle kravene for 

støttemodtagerne bør finansieringen så 
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vidt muligt bestå af faste beløb, 

engangsudbetalinger og faste tilskud. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne deltager i det 

europæiske solidaritetskorps. 

1. Det europæiske solidaritetskorps 

er åbent for deltagelse af følgende lande: 

 a) medlemsstaterne 

 b) tiltrædelseslande, kandidatlande 

og potentielle kandidatlande, der er 

omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, i 

overensstemmelse med de generelle 

principper og generelle vilkår og 

betingelser for disse landes deltagelse i 

EU-programmer, som er fastlagt i de 

respektive rammeaftaler, 

associeringsrådsafgørelser eller lignende 

aftaler 

 c) de EFTA-lande, der er part i EØS-

aftalen, i overensstemmelse med 

bestemmelserne i nævnte aftale 

 d) de lande, som er omfattet af den 

europæiske naboskabspolitik, og som har 

indgået aftaler med Unionen, der åbner 

mulighed for deres deltagelse i Unionens 

programmer, under forudsætning af 

indgåelsen af en bilateral aftale med 

Unionen om betingelserne for deres 

deltagelse i det europæiske 

solidaritetskorps. 

 Medlemsstaterne deltager i det 

europæiske solidaritetskorps for at styrke 

social samhørighed gennem solidaritet og 

en indsats på EU-plan. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Andre lande kan deltage i det 

europæiske solidaritetskorps på grundlag af 

bilaterale aftaler. Samarbejde kan i givet 

fald gennemføres ved hjælp af supplerende 

bevillinger, som tilvejebringes efter de 

procedurer, der aftales med de pågældende 

lande. 

2. Andre lande kan deltage i det 

europæiske solidaritetskorps på grundlag af 

bilaterale og multilaterale aftaler om 

grænseoverskridende projekter med 

europæiske lande uden for EU. 

Samarbejde kan i givet fald gennemføres 

ved hjælp af supplerende bevillinger, som 

tilvejebringes efter de procedurer, der 

aftales med de pågældende lande. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unge i alderen 17-30 år, der er 

villige til at deltage i det europæiske 

solidaritetskorps, registrerer sig på det 

europæiske solidaritetskorps' portal. 

Registrerede unge skal dog være mindst 18 

år og ikke ældre end 30 år på det tidspunkt, 

hvor de påbegynder et ophold eller et 

projekt. 

1. Unge i alderen 17-30 år, der er 

villige til at deltage i det europæiske 

solidaritetskorps, registrerer sig på det 

europæiske solidaritetskorps' portal eller 

finder adgang til dette program via 

allerede eksisterende ansøgningsprocesser 

fra koordinerende og afsendende 

organisationer. Registrerede unge skal dog 

være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år 

på det tidspunkt, hvor de påbegynder et 

ophold eller et projekt. Unge kan deltage i 

dette projekt så mange gange, de vil, 

uanset tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. En ansøgning fra et ungt 

menneske om deltagelse i et program på 

længere sigt kan ikke afslås, hvis han 

eller hun fylder 30 år i løbet af projektets 

levetid. 
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Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved gennemførelsen af denne 

forordning sikrer Kommissionen og 

deltagerlandene, at der gøres en særlig 

indsats for at fremme social inklusion, 

navnlig når det gælder ugunstigt stillede 

unges deltagelse. 

2. Ved gennemførelsen af denne 

forordning sikrer Kommissionen og 

deltagerlandene, at der gøres en særlig 

indsats for at fremme social inklusion, 

navnlig når det gælder ugunstigt stillede 

unges deltagelse, med garanti for specifik 

uddannelse af de frivillige for alle 

deltagere. 

 

Ændringsforslag  63 

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 

nonprofitorganisationer eller 

internationale organisationer som 

omhandlet i artikel 2, nr. 4), deltager i det 

europæiske solidaritetskorps, forudsat at de 

har modtaget det europæiske 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke i 

overensstemmelse med målsætningerne 

for denne forordning, idet de gør 

adgangen til det europæiske 

solidaritetskorps mere fleksibel, med klare 

og enkle regler. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Enheden kan som et resultat af 

denne vurdering tildeles det europæiske 

3. Enheden kan som et resultat af 

denne vurdering tildeles det europæiske 
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solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det 

erhvervede mærke tages regelmæssigt op 

til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes. 

solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det 

erhvervede mærke tages regelmæssigt op 

til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes, 

men det kan derefter tildeles igen efter en 

yderligere vurdering. Resultaterne af de 

fornyede vurderinger af enhederne indgår 

den i artikel 15 omhandlede evaluering og 

overvågning og navnlig i den 

statusrapport, som Kommissionen 

offentliggør i 2020. 

 

Ændringsforslag  65 

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 

nonprofitorganisation, 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. 

Anvendelsen og fordelingen af støtten bør 

udføres på en måde, der vil sikre en 

effektiv og hurtig imødegåelse af de 

samfundsmæssige udfordringer. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fremskridt med hensyn til de specifikke 

mål måles ved hjælp af eksempelvis 

følgende indikatorer: 

Fremskridt med hensyn til de specifikke 

mål og kvaliteten af ophold evalueres ved 

hjælp af eksempelvis følgende indikatorer: 

 

Ændringsforslag  67 

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, 

efter land, alder og køn 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) antal deltagere i 

solidaritetsprojekter 

d) antal deltagere i 

solidaritetsprojekter, efter land, alder og 

køn 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) antal organisationer, som har fået 

tildelt det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke. 

e) antal organisationer, som har fået 

tildelt det europæiske solidaritetskorps' 

kvalitetsmærke, efter land. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) procentdel af deltagere, der har 

modtaget et certifikat, som f.eks. 

Youthpass, et eksamensbevis eller en 

anden form for formel anerkendelse af 

deres deltagelse i det europæiske 

solidaritetskorps, efter land, alder og køn 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) procentdel af deltagere, der 

erklærer at de har forbedret deres 

personlige, uddannelsesmæssige, sociale 

og medborgerlige udvikling, efter land, 

alder og køn 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ec) procentdel af deltagere, der 

erklærer at de har forbedret deres 

sprogkundskaber, efter land, alder og køn 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ed) procentdel af deltagere, der 

erklærer at de agter fortsat at deltage i 

solidaritetsaktiviteter, efter land, alder og 

køn 
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Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ee) procentdel af deltagere med et 

handicap, efter land, alder, køn og type 

ophold. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Der etableres også en feedbackmekanisme 

inden for rammerne af det europæiske 

solidaritetskorps' portal med henblik på at 

indhente kommentarer fra deltagerne om 

kvaliteten af deres ophold. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest seks måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden fastlægger 

Kommissionen et detaljeret program for 

overvågning af resultaterne og 

virkningerne af forordningen. 

Senest seks måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden fastlægger 

Kommissionen et detaljeret program for 

overvågning af resultaterne og 

virkningerne af forordningen, jf. dog stk. 1. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Fire år efter... [datoen for 

anvendelsen af denne forordning] 

offentliggør Kommissionen med henblik 

på at evaluere erfaringerne med det 

europæiske solidaritetskorps en rapport 

om bedste praksis, som fremtidige 

politiske og samhørighedsmæssige mål 

kan baseres på. 

 

Ændringsforslag  78 

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 deltagerlandene 

formidlingen af information, presseomtale 

og opfølgning med hensyn til alle aktioner, 

hvortil der ydes støtte inden for rammerne 

af det europæiske solidaritetskorps, 

navnlig gennem IKT-løsninger såsom en 

portal på alle EU's officielle sprog med 

særlig fokus på lige muligheder og 

tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommunikationsaktiviteter skal 

også bidrage til kommunikation udadtil om 

Unionens politiske prioriteringer, såfremt 

de vedrører denne forordnings overordnede 

mål. 

3. Kommunikationsaktiviteter skal 

også bidrage til kommunikation udadtil om 

Unionens politiske prioriteringer, såfremt 

de vedrører denne forordnings overordnede 

mål og udgør en merværdi for Unionen og 

øger dens synlighed. 
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Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den nationale myndighed udpeger 

et uafhængigt revisionsorgan. Det 

uafhængige revisionsorgan udsteder en 

revisionserklæring om den årlige 

forvaltningserklæring som nævnt i artikel 

60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012. 

1. Den nationale myndighed udpeger 

et uafhængigt revisionsorgan i 

overensstemmelse med princippet om 

gennemsigtighed. Det uafhængige 

revisionsorgan udsteder en 

revisionserklæring om den årlige 

forvaltningserklæring som nævnt i artikel 

60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) angive interne kontrolstandarder og 

regler for nationale agenturers forvaltning 

af EU-midler til tilskud 

a) angive interne kontrolstandarder og 

regler for nationale agenturers forvaltning 

af EU-midler til tilskud under 

hensyntagen til forenklingskravene og 

derfor uden at pålægge deltagende 

organisationer yderligere byrder 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Kommissionen arbejder i 

forbindelse med gennemførelsen af det 

europæiske solidaritetskorps tæt sammen 

med den udpegede nationale myndighed 

for det europæiske solidaritetskorps. 
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Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen afholder 

regelmæssigt møder med nettet af nationale 

agenturer med det formål at sikre en 

sammenhængende gennemførelse af det 

europæiske solidaritetskorps på tværs af 

alle deltagerlande. 

7. Kommissionen afholder 

regelmæssigt møder med nettet af nationale 

agenturer og andre interesserede parter, 

der er involveret i det europæiske 

solidaritetskorps' aktiviteter, med det 

formål at sikre en sammenhængende 

gennemførelse af det europæiske 

solidaritetskorps på tværs af alle 

deltagerlande. 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De nationale agenturer er 

ansvarlige for den primære kontrol af 

støttemodtagerne med hensyn til de 

aktioner under det europæiske 

solidaritetskorps, der er blevet overdraget 

til dem Disse kontroller skal give rimelig 

sikkerhed for, at de tildelte tilskud 

anvendes efter hensigten og i 

overensstemmelse med de gældende EU-

regler. 

3. De nationale agenturer er 

ansvarlige for den primære kontrol af 

støttemodtagerne med hensyn til de 

aktioner under det europæiske 

solidaritetskorps, der er blevet overdraget 

til dem Disse kontroller skal være 

forholdsmæssige og passende og give 

rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud 

anvendes efter hensigten og i 

overensstemmelse med de gældende EU-

regler, under hensyntagen til 

forenklingskravene og derfor uden at 

pålægge deltagende organisationer 

yderligere byrder. For at forenkle kravene 

for støttemodtagerne bør finansieringen 

endvidere så vidt muligt bestå af faste 

beløb, engangsudbetalinger og faste 

tilskud. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på denne forordnings 

gennemførelse vedtager Kommissionen 

arbejdsprogrammer ved hjælp af 

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. 

1. Med henblik på denne forordnings 

gennemførelse vedtager Kommissionen 

arbejdsprogrammer ved hjælp af 

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, herunder 

fælles aktioner på tværs af grænserne, 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. 
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