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BEKNOPTE MOTIVERING 

Solidariteit ligt aan de basis van de Europese Unie en vormt ook een van de kernwaarden 

van de Europeanen. Zonder overdrijven kan worden gesteld dat het succesverhaal van de 

Europese Unie berust op solidariteit. Dit concept beschikt over een enorm potentieel om 

empathie, zorg voor elkaar en positieve uitwisselingen tussen landen en personen tot stand te 

brengen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat dit idee nadrukkelijk en versterkt aanwezig 

blijft in de hoofden van de Europeanen. 

De rapporteur is van mening dat het Europees Solidariteitskorps een fantastisch instrument is 

om dit doel te bereiken en was om die reden bijzonder verheugd over de aankondiging van 

het idee in de State of the Union van 14 september 2016, gevolgd door de mededeling van 

de Commissie getiteld "Een Europees solidariteitskorps" van 7 december 2016 en een 

wetgevingsvoorstel van 1 juni 2017. Door jongeren uit alle Europese landen meer te 

betrekken bij solidariteitsacties kunnen solidariteit en samenhang in heel Europa worden 

versterkt, kan een steentje worden bijgedragen aan het oplossen van maatschappelijke 

problemen en kan worden ingespeeld op onvervulde behoeften in de deelnemende landen 

en regio's. Bovendien vormt het een ondersteuning voor de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van jongeren door de verwerving van waardevolle vaardigheden. 

De rapporteur is voorstander van de oprichting van een Europees Solidariteitskorps dat zich 

toespitst op twee soorten acties: solidariteitsprojecten en vrijwilligerswerk enerzijds, en stages 

en banen anderzijds. Terwijl de eerste actie zonder enige twijfel een van de fundamenten van 

het toekomstige Europees Solidariteitskorps moet zijn, vormt de tweede actie een uitgelezen 

kans voor jongeren om toe te treden tot de arbeidsmarkt en elke gelegenheid te baat te nemen 

om een kwaliteitsvolle baan te vinden. Daarom stelt de rapporteur voor om de indicatieve 

verhoudingen in de begrotingsverdeling tussen beide soorten acties licht te wijzigen en de 

financiële ondersteuning van mogelijkheden voor stages en banen op te trekken tot 30 %. 

Met het totaalbedrag van 341 500 000 EUR dat ter beschikking wordt gesteld voor de 

uitvoering van het Europees Solidariteitskorps tot en met 31 december 2020 kunnen 100 000 

jongeren worden ingezet bij solidariteitsacties. De rapporteur steunt het voorstel van de 

Commissie om dit bedrag te verzamelen door middelen uit verschillende bestaande 

EU-programma's vrij te maken, met onder meer 35 000 000 EUR uit het Europees Sociaal 

Fonds. Niettemin meent hij dat de grootste bijdrage moet komen van kredieten in het kader 

van het Erasmus+-programma voor de financiering van activiteiten van het Europees 

vrijwilligerswerk (EVS) die nu zouden vallen onder het toepassingsgebied van acties die uit 

hoofde van deze verordening worden ondersteund. 

De rapporteur hoopt dat de ervaring en beste praktijken die in het kader van het EVS zijn 

opgebouwd zullen worden meegenomen in dit voorstel en dat er synergieën en 

complementariteit tot stand worden gebracht met andere EU-fondsen en -programma's, zodat 

het potentieel ervan tot het uiterste kan worden benut. 

De Commissie regionale ontwikkeling is van mening dat het voor een grotere 

doeltreffendheid en verhoogde efficiëntie van de projecten uiterst belangrijk is 

vereenvoudigingsmaatregelen door te voeren, ondersteund door de EU-begroting. Daarom 

stelt de rapporteur een aantal wijzigingen voor die beantwoorden aan dit beginsel en ervoor 

zorgen dat begunstigden niet met onnodige verplichtingen en formaliteiten worden 

opgezadeld. 
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Ten slotte is de rapporteur ervan overtuigd dat het Europees Solidariteitskorps niet alleen een 

positief effect zal hebben op jongeren die bij dit initiatief worden betrokken, maar ook op 

regionale en lokale gemeenschappen, en daarom heeft hij aanpassingen aangebracht om de 

regionale dimensie van deze verordening te versterken. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Europese Unie is gebouwd op 

solidariteit tussen burgers en tussen 

lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde 

geeft richting aan haar handelingen en 

zorgt voor de eenheid die nodig is om het 

hoofd te bieden aan de huidige en 

toekomstige maatschappelijke uitdagingen. 

Jonge Europeanen willen daarbij helpen 

door hun solidariteit in de praktijk te 

brengen. 

(1) De Europese Unie is gebouwd op 

solidariteit tussen burgers en tussen 

lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde 

geeft richting aan haar handelingen en 

zorgt voor de eenheid die nodig is om het 

hoofd te bieden aan de huidige en 

toekomstige maatschappelijke uitdagingen. 

Jonge Europeanen willen daarbij helpen 

door hun solidariteit in de praktijk te 

brengen. Bovendien wordt via solidariteit 

de belangstelling van jongeren gewekt 

voor het gemeenschappelijke Europese 

project. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In haar mededeling "Een Europees 

Solidariteitskorps" van 7 december 201618 

benadrukte de Commissie dat het nodig is 

de basis voor solidair werk in heel Europa 

te versterken, jongeren meer en betere 

mogelijkheden te bieden voor 

solidariteitsactiviteiten op een groot aantal 

gebieden, en nationale en lokale actoren te 

(3) In haar mededeling "Een Europees 

Solidariteitskorps" van 7 december 201618 

benadrukte de Commissie dat het nodig is 

de basis voor solidair werk in heel Europa 

te versterken, jongeren meer en betere 

mogelijkheden te bieden voor 

solidariteitsactiviteiten op een groot aantal 

gebieden, en nationale, regionale en lokale 
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ondersteunen bij het aanpakken van 

verscheidene uitdagingen en crises. Met de 

mededeling nam een eerste fase van het 

Europees Solidariteitskorps een aanvang. 

Daarbij werden verschillende Unie-

programma's ingeschakeld om jongeren in 

de hele EU mogelijkheden te bieden voor 

vrijwilligerswerk, stages of banen. Voor 

die activiteiten moeten, ongeacht of zij 

voor of na de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening worden uitgevoerd, 

de regels en voorwaarden van de EU-

programma's die de activiteiten tijdens de 

eerste fase van het Europees 

Solidariteitskorps hebben gefinancierd, 

blijven gelden. 

actoren te ondersteunen bij het aanpakken 

van verscheidene uitdagingen en crises. 

Met de mededeling nam een eerste fase van 

het Europees Solidariteitskorps een 

aanvang. Daarbij werden verschillende 

Unie-programma's ingeschakeld om 

jongeren in de hele EU mogelijkheden te 

bieden voor vrijwilligerswerk, stages, 

manieren om zich op persoonlijk vlak te 

ontplooien of banen. Voor die activiteiten 

moeten, ongeacht of zij voor of na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening worden uitgevoerd, de regels 

en voorwaarden van de EU-programma's 

die de activiteiten tijdens de eerste fase van 

het Europees Solidariteitskorps hebben 

gefinancierd, blijven gelden. 

_________________ _________________ 

18 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's — Een Europees 

Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final 

van 7.12.2016). 

18 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's – Een Europees 

Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final 

van 7.12.2016). 

 

Amendement  3 

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 van de lidstaten uit te 

drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring 

op te doen en kennis, 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 
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ondersteunen. 

 

Amendement  4 

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, rekening houden met hun 

vaardigheden en nauw verband houden 

met de ontwikkeling van de samenleving: 

zij moeten tegemoetkomen aan 

belangrijke maatschappelijke 

uitdagingen, bijdragen tot de versterking 

van lokale gemeenschappen en sociale 

cohesie, jongeren de mogelijkheid bieden 

waardevolle kennis, vaardigheden en 

competenties te verwerven, financieel 

toegankelijk zijn voor jongeren en worden 

uitgevoerd in veilige en gezonde 

omstandigheden. 

 

Amendement  5 

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 

(6) Het Europees Solidariteitskorps 

biedt een centraal contactpunt, vrij van 

alle vormen van discriminatie op basis 

van iemands achtergrond, 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, regio's, steden en lokale 
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jongerengarantie19 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 

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. 

gemeenschappen om jongeren te 

ondersteunen en de overgang van school 

naar werk te vergemakkelijken in het kader 

van de jongerengarantie19 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 

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, het Eurodesk-

netwerk en het programma Jeugd in 

beweging. 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  6 

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 

(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 Sociaal Fonds, het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling en het 

gezondheidsprogramma) toelaten bij te 
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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 

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. 

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 en in aanvulling 

op bestaand Uniebeleid als het 

cohesiebeleid, zonder dat dit negatieve 

gevolgen heeft voor operationele EU-

programma's als zodanig en onder 

voorbehoud van de beschikbare middelen, 

gekoppeld aan de mate waarin er gebruik 

van wordt gemaakt. 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  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het Europees Solidariteitskorps 

moet jongeren nieuwe mogelijkheden 

bieden om deel te nemen aan 

vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in 

solidariteitsgerelateerde gebieden en om op 

eigen initiatief solidariteitsprojecten te 

bedenken en te ontwikkelen. Die 

mogelijkheden moeten bijdragen aan hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en aan hun 

ontwikkeling als burger. Het Europees 

Solidariteitskorps moet ook 

netwerkactiviteiten voor personen en 

organisaties die deelnemen aan het 

Europees Solidariteitskorps ondersteunen, 

naast maatregelen om de kwaliteit van de 

ondersteunde activiteiten te waarborgen en 

de validatie van de leerresultaten te 

(8) Het Europees Solidariteitskorps 

moet jongeren nieuwe mogelijkheden 

bieden om deel te nemen aan 

vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in 

solidariteitsgerelateerde gebieden en om op 

eigen initiatief transnationale en 

grensoverschrijdende programma's en 

solidariteitsprojecten te bedenken en te 

ontwikkelen. Die mogelijkheden moeten 

bijdragen aan hun persoonlijke, educatieve, 

sociale en professionele ontwikkeling en 

aan hun ontwikkeling als burger, evenals 

aan de totstandbrenging van een echt 

Europees burgerschap en grotere 

solidariteit tussen jongeren, zodat ze 

sterker staan om daarna toe te treden tot 

de arbeidsmarkt. Het Europees 

Solidariteitskorps moet ook 
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verbeteren. netwerkactiviteiten voor personen en 

organisaties die deelnemen aan het 

Europees Solidariteitskorps ondersteunen, 

om hen in staat te stellen beste praktijken 

uit te wisselen, en daarnaast maatregelen 

ondersteunen om de kwaliteit van de 

ondersteunde activiteiten te waarborgen en 

de validatie van de leerresultaten te 

verbeteren. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Stages en banen op 

solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen 

jongeren extra kansen bieden om op de 

arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen 

maatschappelijke uitdagingen aan te 

pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de 

inzetbaarheid en de productiviteit van 

jongeren helpen bevorderen en hun 

overgang van school naar werk 

vergemakkelijken, wat essentieel is om hun 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De 

stageplaatsen die in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps worden 

aangeboden, moeten worden vergoed door 

de deelnemende organisatie en moeten 

voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van 

de Aanbeveling van de Raad inzake een 

kwaliteitskader voor stages van 10 maart 

201421. De stages en banen die worden 

aangeboden, moeten een springplank zijn 

voor jongeren om op de arbeidsmarkt te 

komen en moeten daarom gepaard gaan 

met adequate ondersteuning na plaatsing. 

De stages en banen moeten worden 

gefaciliteerd door relevante 

arbeidsmarktactoren, met name openbare 

en particuliere diensten voor 

arbeidsvoorziening, sociale partners en 

kamers van koophandel. Als deelnemende 

organisaties moeten zij financiering 

kunnen aanvragen via de bevoegde 

(10) Stages en banen op 

solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen 

jongeren extra kansen bieden door de 

nodige basis te leggen om op de 

arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen 

maatschappelijke uitdagingen aan te 

pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de 

inzetbaarheid en de productiviteit van 

jongeren helpen bevorderen, ook op basis 

van hun eigen persoonlijke vaardigheden, 
en hun overgang van school naar werk 

vergemakkelijken, wat essentieel is om hun 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De 

stageplaatsen die in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps worden 

aangeboden, moeten worden vergoed door 

de deelnemende organisatie en gebaseerd 

zijn op de kwaliteitsbeginselen van de 

Aanbeveling van de Raad inzake een 

kwaliteitskader voor stages van 10 maart 

201421. De stages en banen die worden 

aangeboden, moeten een springplank zijn 

voor jongeren om op de arbeidsmarkt te 

komen en moeten daarom gepaard gaan 

met adequate ondersteuning na plaatsing. 

De stages en banen moeten worden 

gefaciliteerd door relevante 

arbeidsmarktactoren, met name openbare 

en particuliere diensten voor 

arbeidsvoorziening, sociale partners en 

kamers van koophandel. Als deelnemende 
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uitvoeringsstructuur van het Europees 

Solidariteitskorps voor de bemiddeling 

tussen de deelnemende jongeren en de 

werkgevers die stages en banen in 

solidariteitsgerelateerde sectoren 

aanbieden. 

organisaties moeten zij financiering 

kunnen aanvragen via de bevoegde 

uitvoeringsstructuur van het Europees 

Solidariteitskorps voor de bemiddeling 

tussen de deelnemende jongeren en de 

werkgevers die stages en banen in 

solidariteitsgerelateerde sectoren 

aanbieden. 

_________________ _________________ 

21 Aanbeveling van de Raad van 10 maart 

2014 inzake een kwaliteitskader voor 

stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1). 

21 Aanbeveling van de Raad van 10 maart 

2014 inzake een kwaliteitskader voor 

stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1). 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De zin voor initiatief van jongeren 

is een belangrijke troef voor de 

maatschappij en de arbeidsmarkt. Het 

Europees Solidariteitskorps moet dit aspect 

helpen bevorderen door jongeren de kans 

te bieden hun eigen projecten voor het 

aanpakken van specifieke uitdagingen ten 

bate van hun lokale gemeenschappen te 

ontwerpen en uit te voeren. Die projecten 

moeten een gelegenheid zijn om ideeën uit 

te proberen en moeten jongeren 

ondersteunen om zelf de drijvende kracht 

achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij 

kunnen ook dienen als springplank naar 

verdere betrokkenheid bij 

solidariteitsactiviteiten en kunnen een 

eerste stap zijn in het stimuleren van 

deelnemers aan het Europees 

Solidariteitskorps om als zelfstandige aan 

de slag te gaan of verenigingen, ngo's of 

andere organisaties op te zetten die actief 

zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit- 

en jeugdsectoren. 

(11) De zin voor initiatief van jongeren 

is een belangrijke troef voor de 

maatschappij en de arbeidsmarkt. Het 

Europees Solidariteitskorps moet dit aspect 

helpen bevorderen door jongeren de kans 

te bieden hun eigen projecten voor het 

aanpakken van specifieke uitdagingen ten 

bate van hun lokale gemeenschappen, met 

name gemeenschappen in afgelegen of 

gemarginaliseerde gebieden, te ontwerpen 

en uit te voeren. Die projecten moeten een 

gelegenheid zijn om ideeën uit te proberen 

en moeten jongeren ondersteunen om zelf 

de drijvende kracht achter 

solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen 

ook dienen als springplank naar verdere 

betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten 

en kunnen een eerste stap zijn in het 

stimuleren van deelnemers aan het 

Europees Solidariteitskorps om als 

zelfstandige aan de slag te gaan of 

verenigingen, ngo's of andere organisaties 

op te zetten die actief zijn in 

solidariteitsgerelateerde, non-profit- en 

jeugdsectoren. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Er moet vooral aandacht worden 

besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en 

andere mogelijkheden die worden 

aangeboden in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps. Dat kan met name door 

te voorzien in opleiding, taalondersteuning, 

verzekering, administratieve ondersteuning 

en ondersteuning na plaatsing en in de 

validatie van de kennis, vaardigheden en 

competenties die de deelnemers hebben 

verworven door hun ervaring bij het 

Europees Solidariteitskorps. 

(13) Er moet vooral aandacht worden 

besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en 

andere mogelijkheden die worden 

aangeboden in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps. Dat kan met name door 

te voorzien in opleiding, waaronder 

culturele bewustmaking en 

taalondersteuning, in verzekering, in 

administratieve en logistieke ondersteuning 

en ondersteuning voor en na plaatsing en in 

de validatie van de kennis, vaardigheden en 

competenties die de deelnemers hebben 

verworven door hun ervaring bij het 

Europees Solidariteitskorps. Indien 

deelnemers activiteiten moeten verrichten 

in gevaarlijke omstandigheden, 

bijvoorbeeld in een omgeving waar een 

ramp is gebeurd, moet er worden gezorgd 

voor preventieve veiligheidscursussen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om ervoor te zorgen dat de 

activiteiten in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps effectief een impact 

hebben op de persoonlijke, educatieve, 

sociale en professionele ontwikkeling van 

de deelnemers en op hun ontwikkeling als 

burger, moeten de kennis, vaardigheden en 

competenties die het leerresultaat van de 

activiteit zijn, duidelijk in kaart gebracht en 

gedocumenteerd worden. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met de 

nationale omstandigheden en 

bijzonderheden zoals aanbevolen in de 

Aanbeveling van de Raad van 20 december 

(14) Om ervoor te zorgen dat de 

activiteiten in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps effectief een impact 

hebben op de persoonlijke, educatieve, 

sociale en professionele ontwikkeling van 

de deelnemers en op hun ontwikkeling als 

burger, moet een systeem worden 

ontwikkeld voor de erkenning van de 

vaardigheden die de deelnemers hebben 

verworven op basis van hun ervaring bij 

het Europees Solidariteitskorps en moeten 

de kennis, vaardigheden en competenties 

die het leerresultaat van de activiteit zijn, 

duidelijk in kaart gebracht en 
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2012 betreffende de validatie van niet-

formeel en informeel leren22. 

gedocumenteerd worden. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met de 

nationale omstandigheden en 

bijzonderheden zoals aanbevolen in de 

Aanbeveling van de Raad van 20 december 

2012 betreffende de validatie van niet-

formeel en informeel leren22. 

_______________ _________________ 

22 Aanbeveling van de Raad van 

20 december 2012 betreffende de validatie 

van niet-formeel en informeel leren (PB 

C 398 van 22.12.2012, blz. 1). 

22 Aanbeveling van de Raad van 

20 december 2012 betreffende de validatie 

van niet-formeel en informeel leren (PB 

C 398 van 22.12.2012, blz. 1). 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Er moet een kwaliteitskeurmerk 

worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat 

de deelnemende organisaties voldoen aan 

de beginselen en vereisten van het 

handvest van het Europees 

Solidariteitskorps, wat hun rechten en 

verantwoordelijkheden gedurende alle 

fasen van de solidariteitservaring betreft. 

Het behalen van het kwaliteitskeurmerk 

moet een voorwaarde zijn voor deelname, 

maar mag niet automatisch leiden tot 

financiering uit hoofde van het Europees 

Solidariteitskorps. 

(15) Er moet een kwaliteitskeurmerk 

worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat 

de deelnemende organisaties voldoen aan 

de beginselen en vereisten van het 

handvest van het Europees 

Solidariteitskorps, wat hun rechten en 

verantwoordelijkheden gedurende alle 

fasen van de solidariteitservaring betreft. 

Het behalen van een kwaliteitskeurmerk 

dat op gemeenschappelijke en op 

Europees niveau erkende criteria is 

gebaseerd, moet een voorwaarde zijn voor 

deelname, maar mag niet automatisch 

leiden tot financiering uit hoofde van het 

Europees Solidariteitskorps. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Een kenniscentrum van het 

Europees Solidariteitskorps moet de 

uitvoerende organen en de deelnemende 

organisaties en jongeren bijstaan om de 

kwaliteit van de uitvoering en van de 

activiteiten van het Europees 

Solidariteitskorps te verbeteren, alsook de 

identificatie en de validatie van de 

vaardigheden die via die activiteiten zijn 

verworven. 

(16) Een kenniscentrum van het 

Europees Solidariteitskorps moet de 

uitvoerende organen en de deelnemende 

organisaties en jongeren bijstaan om de 

kwaliteit van de uitvoering en van de 

activiteiten van het Europees 

Solidariteitskorps te verbeteren, alsook de 

identificatie, validatie en certificering van 

de vaardigheden die via die activiteiten zijn 

verworven. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Er moet voortdurend worden 

gewerkt aan een portaalsite van het 

Europees Solidaiteitskorps zodat het 

Europees Solidariteitskorps eenvoudig 

toegankelijk is en zodat een enig 

contactpunt wordt geboden, zowel voor 

geïnteresseerde personen als organisaties, 

onder meer in verband met inschrijving, 

identificatie en afstemming van de 

profielen en de mogelijkheden, 

netwerkvorming en virtuele uitwisselingen, 

online opleiding, taalondersteuning en 

ondersteuning na plaatsing en met andere 

nuttige functionaliteiten die in de toekomst 

kunnen ontstaan. 

(17) Er moet voortdurend worden 

gewerkt aan een portaalsite van het 

Europees Solidariteitskorps om te zorgen 

voor een eenvoudige toegang tot het 

Europees Solidariteitskorps en een enig 

contactpunt te creëren, zowel voor 

geïnteresseerde personen als voor 

organisaties, onder meer in verband met 

informatie over vrijwilligersplaatsen, 

inschrijving, identificatie en afstemming 

van de profielen en de mogelijkheden, 

netwerkvorming en virtuele uitwisselingen, 

online opleiding, taalondersteuning en 

ondersteuning voor en na plaatsing en met 

andere nuttige functionaliteiten die in de 

toekomst kunnen ontstaan en die verband 

moeten houden met de ontwikkeling van 

de samenleving. De diensten die via de 

portaalsite van het Europees 

Solidariteitskorps worden aangeboden, 

moeten bevorderend zijn voor en een 

aanvulling vormen op de diensten die 

reeds door de deelnemende organisaties 

worden aangeboden. Interoperabiliteit 

met de Europese Jongerensite moet 

worden gewaarborgd. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om te zorgen voor continuïteit 

tussen de activiteiten die door de 

bijdragende programma's worden 

ondersteund, moet voor de financiële steun 

aan solidariteitsplaatsen en -projecten 

indicatief een 80 %-20 %-verdeling 

worden gevolgd tussen 

vrijwilligersplaatsen en 

solidariteitsprojecten enerzijds en stages en 

banen anderzijds. 

(19) Om te zorgen voor continuïteit 

tussen de activiteiten die door de 

bijdragende programma's worden 

ondersteund, moet voor de financiële steun 

aan solidariteitsplaatsen en -projecten 

indicatief een 70 %-30 %-verdeling 

worden gevolgd tussen 

vrijwilligersplaatsen en 

solidariteitsprojecten enerzijds en stages en 

banen anderzijds. 

 

Amendement  16 

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 

Solidariteitskorps. 

(20) Om het grootst mogelijke effect uit 

het Europees Solidariteitskorps te halen, 

moeten de deelnemende landen 

aanvullende nationale, regionale of lokale 
financiering ter beschikking stellen 

overeenkomstig de regels van het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Voor het bieden van civiele 

bescherming en humanitaire hulp mag 

niet uitsluitend worden gerekend op 

jongeren via het Europees 
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Solidariteitskorps. De Commissie en de 

lidstaten moeten verdere investeringen in 

gestructureerde civiele bescherming en 

humanitaire hulp waarborgen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Het Europees Solidariteitskorps 

moet niet alleen openstaan voor de 

lidstaten, maar ook voor deelname van 

andere landen, op basis van bilaterale 

overeenkomsten. Deze deelname wordt in 

voorkomend geval gefinancierd uit 

aanvullende kredieten volgens met de 

betrokken landen nader overeen te komen 

procedures. 

(22) Het Europees Solidariteitskorps 

moet niet alleen openstaan voor de 

lidstaten, maar ook voor deelname van 

andere landen, op basis van bilaterale 

overeenkomsten, in het bijzonder met de 

landen van de Europese 

Vrijhandelsassociatie (EVA), de landen 

van het Oostelijk Partnerschap, de landen 

die onder het Europees 

nabuurschapsbeleid vallen, de 

toetredingslanden, de kandidaat-lidstaten 

en de potentiële kandidaat-lidstaten, met 

name in het geval van 

grensoverschrijdende programma's. Deze 

deelname wordt in voorkomend geval 

gefinancierd uit aanvullende kredieten 

volgens met de betrokken landen nader 

overeen te komen procedures. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Het Europees Solidariteitskorps 

moet gericht zijn op jongeren van 18 tot 30 

jaar. Om te kunnen deelnemen aan de door 

het Europees Solidariteitskorps 

aangeboden activiteiten moeten zij zich 

eerst inschrijven op de portaalsite van het 

Europees Solidariteitskorps. 

(23) Het Europees Solidariteitskorps 

moet gericht zijn op jongeren van 18 tot 30 

jaar. Om te kunnen deelnemen aan de door 

het Europees Solidariteitskorps 

aangeboden activiteiten moeten zij zich 

eerst inschrijven op de portaalsite van het 

Europees Solidariteitskorps. Indien nodig 

moet er ook in andere aanvullende 

inschrijvingsinstrumenten worden 
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voorzien om te bevorderen dat deelname 

openstaat voor alle jongeren, met name 

jongeren in de meest kwetsbare situaties 

en jongeren die niet digitaal geletterd zijn. 

Hiervoor kan worden gebruikgemaakt 

van bestaande aanvraagprocedures van 

coördinerende en uitzendende 

organisaties. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Het is noodzakelijk een 

bredere beleidsstrategie te stimuleren met 

het oog op het creëren van een gunstig 

klimaat voor vrijwilligersactiviteiten in 

Europa, zonder overlappingen met andere 

lopende programma's, maar juist ter 

versterking van bestaande succesvolle 

initiatieven, zoals het Europees 

vrijwilligerswerk. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 ter) De mobiliteit van jongeren 

moet ook worden gewaarborgd via het 

programma van de Eurail-jongerenpas. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 
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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 gebiedsdelen24. 

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 gebiedsdelen24. 

Het is van essentieel belang dat nationale 

agentschappen de reiskosten voor 

jongeren vooraf dekken, zodat zij niet 

achteraf om vergoeding hoeven te 

verzoeken. 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 

(PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1). 

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 

(PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1). 
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Amendement  23 

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. 

(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 en 

dit proces moet openbaar en transparant 

zijn. 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. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Voor een entiteit een 

financieringsaanvraag kan doen voor het 

aanbieden van plaatsen in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps, moet zij eerst 

het kwaliteitskeurmerk hebben gekregen. 

Die voorwaarde mag niet gelden voor 

natuurlijke personen die financiële steun 

aanvragen ten behoeve van de 

solidariteitsprojecten van een informele 

groep deelnemers aan het Europees 

Solidariteitskorps. 

(26) Voor een entiteit een 

financieringsaanvraag kan doen voor het 

aanbieden van plaatsen in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps, moet zij eerst 

het kwaliteitskeurmerk hebben gekregen. 

Die voorwaarde mag niet gelden voor 

natuurlijke personen die financiële steun 

aanvragen ten behoeve van de 

programma's en solidariteitsprojecten van 

een informele groep deelnemers aan het 

Europees Solidariteitskorps. 
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Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Voor de beoordeling van de 

kwaliteit van projecten moeten de 

behoeften en verwachtingen van lokale 

gemeenschappen een belangrijk criterium 

vormen. Daarom moeten er passende 

indicatoren worden opgesteld die jaarlijks 

opnieuw worden beoordeeld. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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 andere 

belangrijke belanghebbenden. 

(28) Op Europees, nationaal, regionaal 

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 andere 

belangrijke belanghebbenden, zonder 

bijkomende bureaucratische rompslomp 

te creëren. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Om te zorgen voor een financieel 

gezonde uitvoering en een nauwgezette 

monitoring van het Europees 

(31) Om te zorgen voor een financieel 

gezonde uitvoering en een nauwgezette 

monitoring van het Europees 
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Solidariteitskorps op nationaal niveau is 

het belangrijk om een beroep te doen op de 

bestaande nationale autoriteiten die zijn 

aangeduid voor het beheer van de in 

Hoofdstuk III van Verordening (EU) 

nr. 1288/2013 bedoelde acties. 

Solidariteitskorps op nationaal niveau is 

het belangrijk om een beroep te doen op de 

bestaande nationale autoriteiten die zijn 

aangeduid voor het beheer van de in 

Hoofdstuk III van Verordening (EU) 

nr. 1288/2013 bedoelde acties, en deze 

autoriteiten zo nodig te versterken. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) In overeenstemming met 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie26 moet de Commissie 

werkprogramma's vaststellen en het 

Europees Parlement en de Raad daarvan op 

de hoogte brengen. Het werkprogramma 

moet de nodige maatregelen bevatten voor 

de uitvoering ervan in overeenstemming 

met de algemene en specifieke 

doelstellingen van het Europees 

Solidariteitskorps, de selectie- en 

gunningscriteria voor subsidies en alle 

andere noodzakelijke elementen. De 

werkprogramma's en de wijzigingen 

daarvan moeten door middel van 

uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 

onderzoeksprocedure worden vastgesteld. 

(35) In overeenstemming met 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie26 moet de Commissie 

werkprogramma's vaststellen en het 

Europees Parlement en de Raad daarvan op 

de hoogte brengen. Het werkprogramma 

moet de nodige uitvoeringsmaatregelen 

bevatten voor de uitvoering ervan in 

overeenstemming met de algemene en 

specifieke doelstellingen van het Europees 

Solidariteitskorps, de selectie- en 

gunningscriteria voor subsidies en alle 

andere noodzakelijke elementen. De 

werkprogramma's en de wijzigingen 

daarvan moeten door middel van 

uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 

onderzoeksprocedure worden vastgesteld. 

_________________ _________________ 

26 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 

van 26.10.2012, blz. 1). 

26 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 

van 26.10.2012, blz. 1). 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het vaststellen van 

een Europees Solidariteitskorps, niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt maar, vanwege de omvang 

en de gevolgen ervan, beter door de Unie 

kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(36) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het vaststellen van 

een Europees Solidariteitskorps, niet 

uitsluitend door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt maar, vanwege de omvang 

en de gevolgen ervan, beter door de Unie 

kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (40 bis) Gezien de betrekkelijk lage 

begroting van het programma moeten de 

aan het Europees Solidariteitskorps 

toegewezen medewerkers van de 

Commissie worden herschikt zodat er 

geen bijkomende financiële gevolgen 

ontstaan. 

 

Amendement  31 

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 

1) "solidariteitsactiviteit": een 

activiteit die gericht is op het aanpakken 
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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 

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; 

van belangrijke maatschappelijke 

uitdagingen ten bate van een gemeenschap 

of de Unie als geheel 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 die zijn ontwikkeld met 

betrekking tot verschillende gebieden zoals 

onderwijs en opleiding (onder meer inzake 

nieuwe technologieën) werkgelegenheid, 

gendergelijkheid, ondernemerschap (in het 

bijzonder sociaal en duurzaam 

ondernemerschap), burgerschap en 

democratische participatie, jeugdwerk, 

milieu en natuurbescherming, klimaatactie, 

rampenpreventie, paraatheid en 

hersteloperaties, landbouw (waaronder 

sociale landbouw) en 

plattelandsontwikkeling, het verstrekken 

van voedsel en non-foodartikelen, 

gezondheid en welzijn, creativiteit en 

cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, 

sociale bijstand en welzijn, sociale inclusie 

(met name van gemarginaliseerde 

gemeenschappen), activiteiten voor 

ouderen, personen met een handicap en 

andere mensen die hulpbehoevend zijn, 

solidariteit tussen de generaties, de 

ontvangst en integratie van onderdanen van 

derde landen, territoriale samenwerking en 

cohesie; een dergelijke activiteit bevat de 

volgende kenmerken: een vaste termijn, 

duidelijke doelstellingen en taken en een 

duidelijke inhoud en structuur; er wordt 

voorzien in passende financiële steun; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "deelnemer": een jongere die is 

ingeschreven op de portaalsite van het 

Europees Solidariteitskorps en deelneemt 

2) "deelnemer": een jongere tussen 

18 en 30 jaar die is ingeschreven op de 

portaalsite van het Europees 
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aan een solidariteitsactiviteit die in het 

kader van het Europees Solidariteitskorps 

door een deelnemende organisatie wordt 

aangeboden; 

Solidariteitskorps en deelneemt aan een 

solidariteitsactiviteit of -project die c.q. dat 

in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps door een met het 

kwaliteitskeurmerk gecertificeerde 
deelnemende organisatie wordt 

aangeboden; 

 

Amendement  33 

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, leerproblemen, 

economische of sociale belemmeringen, 

gezondheidsproblemen, sociale problemen 

of geografische belemmeringen, of die met 

een of andere vorm van discriminatie 

worden geconfronteerd; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) "deelnemende organisatie": een 

publieke of private entiteit die het 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps heeft gekregen en die 

een plaats biedt aan een deelnemer aan het 

Europees Solidariteitskorps of andere 

activiteiten uitvoert in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps; 

4) "deelnemende organisatie": een 

publieke of private entiteit die het 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps heeft gekregen op basis 

van gemeenschappelijke, op Europees 

niveau erkende criteria, en die een plaats 

biedt aan een deelnemer aan het Europees 

Solidariteitskorps of andere activiteiten 

uitvoert in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) "vrijwilligerswerk": voltijds32 

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 

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; 

6) "vrijwilligerswerk": 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 

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 en sociale 

ontwikkeling; een dergelijke activiteit 

bevat de volgende kenmerken: een vaste 

termijn, duidelijke doelstellingen, taken 

en begeleiding en een duidelijke inhoud 

en structuur; passende financiële steun; 

vrijwilligerswerk mag niet worden ingezet 

ter vervanging van of in plaats van banen; 

_________________  

32 algemeen genomen een activiteit die 

aaneensluitend wordt verricht gedurende 

5 dagen per week en 7 uur per dag. 

 

 

Amendement  36 

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": 

door deelnemende organisaties 

georganiseerd 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; 
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Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8) "stage": een periode van twee tot 

twaalf maanden werkervaring die wordt 

vergoed door de organisatie die de 

deelnemer aan het Europees 

Solidariteitskorps onvangt en is gebaseerd 

op een schriftelijke stageovereenkomst, die 

een leer- en opleidingscomponent omvat en 

wordt doorlopen om praktische en 

beroepservaring op te doen om de 

inzetbaarheid te verhogen en de overgang 

naar een reguliere baan te 

vergemakkelijken; 

8) "stage": een vaste periode van twee 

tot twaalf maanden werkervaring die wordt 

vergoed door de organisatie die de 

deelnemer aan het Europees 

Solidariteitskorps ontvangt en is gebaseerd 

op een schriftelijke stageovereenkomst, die 

een leer- en opleidingscomponent, 

duidelijke doelstellingen en taken en een 

duidelijke inhoud, structuur en 

omkadering omvat en wordt doorlopen om 

praktische en beroepskennis en -ervaring 

op te doen om de inzetbaarheid te verhogen 

en de overgang naar een reguliere baan te 

vergemakkelijken; stages mogen niet 

worden ingezet ter vervanging van of in 

plaats van banen; 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10) "solidariteitsproject": een lokaal 

initiatief voor een periode van twee tot 

twaalf maanden dat is opgezet en wordt 

uitgevoerd door groepjes van ten minste 

vijf deelnemers aan het Europees 

Solidariteitskorps en dat erop gericht is 

belangrijke uitdagingen in hun lokale 

gemeenschap aan te pakken en in een 

ruimer Europees perspectief te brengen; 

10) "solidariteitsproject": een lokaal, 

regionaal of grensoverschrijdend initiatief 

voor een periode van twee tot twaalf 

maanden dat is opgezet en wordt 

uitgevoerd door groepjes deelnemers aan 

het Europees Solidariteitskorps of door een 

deelnemende organisatie en dat erop 

gericht is belangrijke uitdagingen in hun 

lokale gemeenschap aan te pakken en in 

een ruimer Europees perspectief te 

brengen; 
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Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

11) "kwaliteitskeurmerk": de 

certificering die aan een publieke of 

private entiteit of een internationale 

organisatie die in het kader van het 

Europees Solidariteitskorps plaatsen wil 

aanbieden, wordt toegekend na een 

procedure die erop gericht is te waarborgen 

dat de beginselen en voorschriften van het 

handvest van het Europees 

Solidariteitskorps worden nageleefd; 

11) "kwaliteitskeurmerk": de 

certificering van een publieke of private 

entiteit of een internationale organisatie als 

bedoeld in artikel 2, punt 4, die in het 

kader van het Europees Solidariteitskorps 

plaatsen wil aanbieden, die wordt 

toegekend op basis van op Unieniveau 

erkende gemeenschappelijke criteria en 
na een procedure die erop gericht is te 

waarborgen dat de beginselen en 

voorschriften van het handvest van het 

Europees Solidariteitskorps worden 

nageleefd; 

 

Amendement  40 

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 

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. 

14) "Portaalsite van het Europees 

Solidariteitskorps": een webinstrument dat 

als enig contactpunt fungeert en relevante 

informatie en onlinediensten biedt voor de 

deelnemers en deelnemende organisaties 

aan het Europees Solidariteitskorps, als 

aanvulling op de diensten die reeds 

worden aangeboden door de deelnemende 

organisaties, onder meer met betrekking 

tot het verstrekken van informatie over het 

Europees Solidariteitskorps, de 

inschrijving van deelnemers, het leggen 

van contacten tussen deelnemende 

organisaties en deelnemers, het zoeken 

naar deelnemers voor plaatsen, het 

adverteren van en zoeken naar plaatsen, het 

zoeken naar mogelijke projectpartners, het 

beheren van contacten en het aanbod van 

stages, banen en projecten, opleiding, 

communicatie en netwerkactiviteiten, 
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informatie over en aankondiging van 

mogelijkheden met een mechanisme om 

feedback te geven over de kwaliteit van de 

plaatsen, alsook andere relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot het 

Europees Solidariteitskorps, waarbij 

interoperabiliteit met de Europese 

Jongerensite wordt gewaarborgd. 

 

Amendement  41 

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 solidariteit in de verf 

te zetten als kernwaarde van het Europese 

project door 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 lokale en 

regionale gemeenschappen en de Unie als 

geheel te ondersteunen en mogelijkheden 

te creëren om snel en doeltreffend 

projecten op te starten als reactie op 

maatschappelijke uitdagingen, in 

overeenstemming met de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling, zowel in de 

Unie als in derde landen. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) met de steun van de deelnemende 

organisaties, jongeren gemakkelijk 

toegankelijke mogelijkheden bieden om 

mee te doen aan solidariteitsactiviteiten en 

tegelijkertijd hun vaardigheden en 

competenties te vergroten om hun 

a) met de steun van de deelnemende 

organisaties, jongeren gemakkelijk 

toegankelijke mogelijkheden bieden om 

mee te doen aan solidariteitsactiviteiten en 

tegelijkertijd hun kennis, vaardigheden en 

competenties te vergroten om hun 
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persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en hun 

ontwikkeling als burger te bevorderen, hun 

inzetbaarheid te vergroten en hun overgang 

naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 

onder meer ook door de mobiliteit van 

jonge vrijwilligers, stagiairs en 

werknemers te ondersteunen; 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en hun 

ontwikkeling als burger te bevorderen, hun 

inzetbaarheid te vergroten en hun overgang 

naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 

onder meer ook door de mobiliteit van 

jonge vrijwilligers, stagiairs en 

werknemers te ondersteunen; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ervoor zorgen dat de 

solidariteitsactiviteiten die aan de 

deelnemers van het Europees 

Solidariteitskorps worden aangeboden, 

bijdragen tot het aanpakken van concrete, 

onvervulde maatschappelijke behoeften en 

het versterken van gemeenschappen, van 

hoge kwaliteit zijn en naar behoren worden 

gevalideerd. 

b) ervoor zorgen dat de 

solidariteitsactiviteiten die aan de 

deelnemers van het Europees 

Solidariteitskorps worden aangeboden, 

bijdragen tot het aanpakken van concrete, 

belangrijke maatschappelijke uitdagingen 

zoals sociale integratie, 

milieubescherming, het tegengaan en 

matigen van de gevolgen van de 

klimaatverandering en natuurrampen, en 

het versterken van lokale en regionale 

gemeenschappen, van hoge kwaliteit zijn 

en naar behoren worden gevalideerd. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De acties van het Europees 

Solidariteitskorps zijn consistent en 

complementair met de relevante 

beleidslijnen en programma's op de in 

artikel 2, lid 1, genoemde gebieden en met 

de bestaande netwerken op het niveau van 

de Unie die betrekking hebben tot de 

activiteiten van het Europees 

Solidariteitskorps. 

1. De acties van het Europees 

Solidariteitskorps zijn consistent en 

complementair met de relevante 

beleidslijnen en programma's van de Unie 

op de in artikel 2, lid 1, genoemde 

gebieden en met de bestaande netwerken 

op het niveau van de Unie die betrekking 

hebben tot de activiteiten van het Europees 

Solidariteitskorps. 
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Amendement  45 

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 

Europees Solidariteitskorps anderzijds. Die 

acties bouwen voort op relevante goede 

praktijken en bestaande programma's. 

2. De Commissie en de deelnemende 

landen werken samen om efficiëntie en 

effectiviteit te bereiken, door samenhang te 

waarborgen tussen nationale, regionale en 

lokale programma's en regelingen in 

verband met solidariteit, onderwijs, 

beroepsopleiding, niet-formeel en 

informeel leren en jeugd enerzijds en 

acties in het kader van het Europees 

Solidariteitskorps anderzijds. Die acties 

bouwen voort op relevante goede 

praktijken en bestaande programma's. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) solidariteitsplaatsen, projecten en 

netwerkactiviteiten; 

a) solidariteitsprojecten en 

netwerkactiviteiten; 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) solidariteitsplaatsen in de vorm van 

vrijwilligerswerk, stages of banen, 

waaronder zowel individuele 

grensoverschrijdende en binnenlandse 

plaatsingen als werk in een 

vrijwilligersteam; 

a) solidariteitsplaatsen in de vorm van 

vrijwilligerswerk, stages of banen, 

waaronder zowel individuele plaatsingen 

als werk in een vrijwilligersteam; 
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Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) netwerkactiviteiten voor personen 

en organisaties die deelnemen aan het 

Europees Solidariteitskorps. 

c) netwerkactiviteiten voor personen 

en organisaties die deelnemen aan het 

Europees Solidariteitskorps, die volledig 

verenigbaar moeten zijn met ervaringen 

die op het terrein hun nut reeds hebben 

bewezen en deze moeten aanvullen, met 

name goede praktijken op het gebied van 

vrijwilligerswerk en civiele bescherming. 

 

Amendement  49 

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 

kwaliteit van solidariteitsplaatsen, waarvan 

de standaarden zijn vastgelegd in het 

handvest van het Europees 

Solidariteitskorps, met inbegrip van 

uitgebreide opleiding voor en na 

plaatsing, taalondersteuning op basis van 

ervaringen met de online 

taalondersteuning van Erasmus+, 

administratieve ondersteuning voor 

deelnemers en deelnemende organisaties, 

verzekering en ondersteuning na plaatsing 

te verbeteren, bijvoorbeeld door een 

begeleider/supervisor aan te stellen en een 

certificaat te ontwikkelen dat op Europees 

niveau wordt erkend en wordt gebaseerd 

op ervaringen met de jongerenpas 

(Youthpass), en dat de tijdens de plaatsing 

verworven kennis, vaardigheden en 

competenties in kaart brengt, 

documenteert en valideert; 
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Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) activiteiten en maatregelen van 

non-profitorganisaties, met inbegrip van 

jeugdorganisaties en organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld, die jongeren 

helpen toegang te krijgen tot 

solidariteitsplaatsen en -projecten of deze 

te ontwikkelen; 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het ontwikkelen en onderhouden 

van een kwaliteitskeurmerk voor entiteiten 

die plaatsen voor het Europees 

Solidariteitskorps willen aanbieden om 

ervoor te zorgen dat de beginselen en 

vereisten van het handvest van het 

Europees Solidariteitskorps worden 

nageleefd; 

b) het ontwikkelen en onderhouden 

van een kwaliteitskeurmerk dat wordt 

toegekend op basis van 

gemeenschappelijke, op Europees niveau 

erkende criteria, voor entiteiten die 

plaatsen voor het Europees 

Solidariteitskorps willen aanbieden om 

ervoor te zorgen dat de beginselen en 

vereisten van het handvest van het 

Europees Solidariteitskorps worden 

nageleefd; 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 en andere 

relevante onlinediensten, die in alle 

officiële talen van de Unie beschikbaar 

worden gemaakt, alsook de nodige 
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ondersteunende computersystemen en 

webinstrumenten. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het in lid 1 genoemde bedrag 

omvat een bedrag van 

294 200 000 EUR1 bis in lopende prijzen 

dat bestaat uit: 

 a)  het programma Erasmus+, dat 

197 700 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt; 

 b)  het programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie, dat 

10 000 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt; 

 c)  de niet-toegewezen marge onder 

rubriek 1a (met inbegrip van de 

overkoepelende marge voor 

vastleggingen), die 86 500 000 EUR in 

lopende prijzen bijdraagt. 

 __________________ 

 1 bis 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. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 genoemde bedrag 2. Het in lid 1 bis genoemde bedrag 
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omvat een bedrag van 294 200 000 EUR33 

in lopende prijzen, dat wordt aangevuld 

met bijdragen van: 

wordt aangevuld met bijdragen van: 

__________________  

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. 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De financiële ondersteuning van de 

in artikel 7, lid 1, onder a) en b), bedoelde 

solidariteitsplaatsen en -projecten bedraagt 

indicatief 80 % voor vrijwilligersplaatsen 

en solidariteitsprojecten en 20 % voor 

stages en banen. 

3. De financiële ondersteuning van de 

in artikel 7, lid 1, onder a) en b), bedoelde 

solidariteitsplaatsen en -projecten bedraagt 

indicatief 70 % voor vrijwilligersplaatsen 

en solidariteitsprojecten en 30 % voor 

stages en banen. 

 

Amendement  56 

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 of een lokale 

of regionale entiteit kan aan begunstigden 

bijkomende 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. 
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Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Om de vereisten waaraan de 

begunstigden moeten voldoen te 

vereenvoudigen, moet zo veel mogelijk 

worden gebruikgemaakt van forfaitaire 

bedragen, op kosten per eenheid 

gebaseerde subsidies en vaste 

subsidiebedragen. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten nemen deel aan het 

Europees Solidariteitskorps. 

1. Het Europees Solidariteitskorps 

staat open voor deelneming van de 

volgende landen: 

 a) de lidstaten; 

 b) de toetredingslanden, kandidaat-

lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten 

die onder een pretoetredingsstrategie 

vallen, overeenkomstig de algemene 

beginselen en algemene voorwaarden 

voor deelname van deze landen aan 

programma's van de Unie zoals 

vastgesteld in de desbetreffende 

kaderovereenkomsten, besluiten van de 

Associatieraad of soortgelijke 

overeenkomsten; 

 c) de EVA-landen die deel uitmaken 

van de EER-overeenkomst, 

overeenkomstig de bepalingen van die 

overeenkomst; 
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 d) de landen die onder het Europees 

nabuurschapsbeleid vallen en die 

overeenkomsten met de Unie hebben 

gesloten die deelname aan de 

programma's van de Unie mogelijk 

maken, nadat zij een bilaterale 

overeenkomst met de Unie hebben 

gesloten over de voorwaarden voor hun 

deelname aan het Europees 

Solidariteitskorps. 

 De lidstaten nemen deel aan het Europees 

Solidariteitskorps om de sociale cohesie 

door solidariteit en het optreden van de 

Unie te versterken. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Europees Solidariteitskorps 

staat niet alleen open voor de lidstaten, 

maar ook voor deelname van andere 

landen, op basis van bilaterale 

overeenkomsten. Deze samenwerking 

wordt in voorkomend geval gefinancierd 

uit aanvullende kredieten volgens met de 

betrokken landen nader overeen te komen 

procedures. 

2. Het Europees Solidariteitskorps 

staat niet alleen open voor de lidstaten, 

maar ook voor deelname van andere 

landen, op basis van bilaterale en 

multilaterale overeenkomsten, voor 

grensoverschrijdende projecten met 

Europese landen die niet tot de EU 

behoren. Deze samenwerking wordt in 

voorkomend geval gefinancierd uit 

aanvullende kredieten volgens met de 

betrokken landen nader overeen te komen 

procedures. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Jongeren tussen 17 en 30 jaar die 

willen deelnemen aan het Europees 

Solidariteitskorps schrijven zich in op de 

portaalsite van het Europees 

1. Jongeren tussen 17 en 30 jaar die 

willen deelnemen aan het Europees 

Solidariteitskorps schrijven zich in op de 

portaalsite van het Europees 
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Solidariteitskorps. Op het moment waarop 

de plaatsing of het project begint, moet de 

ingeschreven jongere echter de leeftijd van 

18 jaar hebben bereikt en mag hij niet 

ouder zijn dan 30 jaar. 

Solidariteitskorps of krijgen toegang tot dit 

programma via reeds bestaande 

aanvraagprocedures van coördinerende 

en uitzendende organisaties. Op het 

moment waarop de plaatsing of het project 

begint, moet de ingeschreven jongere 

echter de leeftijd van 18 jaar hebben 

bereikt en mag hij niet ouder zijn dan 30 

jaar. Jongeren kunnen zo vaak als zij 

willen deelnemen aan dit project, 

ongeacht de beschikbaarheid. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Een aanvraag van een jongere 

voor deelname aan een programma van 

langere duur mag niet worden afgewezen 

indien hij of zij gedurende de looptijd van 

het project de leeftijd van 30 bereikt. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de uitvoering van deze 

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. 

2. Bij de uitvoering van deze 

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 en dat 

hierbij wordt gewaarborgd dat alle 

deelnemers een specifieke opleiding voor 

vrijwilligers krijgen. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 
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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 als bedoeld in artikel 2, 

punt 4, op voorwaarde dat zij 

overeenkomstig de doelstellingen van deze 

verordening een kwaliteitskeurmerk van 

het Europees Solidariteitskorps hebben 

gekregen, waardoor toegang tot het 

Europees Solidariteitskorps flexibeler 

wordt, met duidelijke en eenvoudige 

regels. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

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 op gezette tijden 

opnieuw beoordeeld en kan worden 

ingetrokken, maar kan na een verdere 

beoordeling ook opnieuw worden 

toegekend. De resultaten van de 

herbeoordelingen van entiteiten maken 

deel uit van de in artikel 15 bedoelde 

evaluatie en controle en met name van het 

in 2020 door de Commissie te publiceren 

voortgangsverslag. 

 

Amendement  65 

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 

Publieke of private entiteiten zonder 

winstoogmerk die zijn gevestigd in een 
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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 

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. 

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 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. De aanwending en 

verdeling van financiële middelen moeten 

zodanig worden uitgevoerd dat op een 

doeltreffende en snelle manier op de 

maatschappelijke uitdagingen kan worden 

ingespeeld. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De voortgang in verband met de specifieke 

doelstellingen wordt gemeten aan de hand 

van indicatoren, zoals: 

De voortgang in verband met de specifieke 

doelstellingen en de kwaliteit van de 

plaatsingen worden beoordeeld aan de 

hand van indicatoren, zoals: 

 

Amendement  67 

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, uitgesplitst naar land, 

leeftijd en gender; 
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Amendement  68 

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, uitgesplitst naar 

land, leeftijd en gender; 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het aantal organisaties die het 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps hebben. 

e) het aantal organisaties die het 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps hebben, uitgesplitst naar 

land; 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) het percentage deelnemers dat 

voor deelname aan het Europees 

Solidariteitskorps een getuigschrift zoals 

een jongerenpas, een diploma of andere 

formele erkenning heeft ontvangen, 

uitgesplitst naar land, leeftijd en gender; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) het percentage deelnemers dat 

verklaart na afloop over een betere 
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persoonlijke, educatieve en sociale 

ontwikkeling en ontwikkeling als burger 

te beschikken, uitgesplitst naar land, 

leeftijd en gender; 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e quater) het percentage deelnemers 

dat verklaart na afloop over betere 

taalvaardigheden te beschikken, 

uitgesplitst naar land, leeftijd en gender; 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e quinquies) het percentage deelnemers 

dat verklaart voornemens te zijn te blijven 

deelnemen aan solidariteitsactiviteiten, 

uitgesplitst naar land, leeftijd en gender; 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e sexies) het percentage deelnemers 

met een handicap, uitgesplitst naar land, 

leeftijd, gender en soort plaatsing. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Op de portaalsite van het Europees 

Solidariteitskorps wordt tevens voorzien in 

een feedbackmechanisme zodat de 

deelnemers opmerkingen kunnen maken 

over de kwaliteit van hun plaatsingen. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk zes maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

stelt de Commissie een gedetailleerd 

programma op voor de monitoring van de 

outputs, resultaten en effecten van deze 

verordening. 

Onverminderd lid 1 stelt de Commissie 

uiterlijk zes maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening een 

gedetailleerd programma op voor de 

monitoring van de outputs, resultaten en 

effecten van deze verordening. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Om de ervaringen in verband met 

het Europees Solidariteitskorps te 

evalueren, publiceert de Commissie vier 

jaar na ... [de datum van toepassing van 

deze verordening] een verslag inzake beste 

praktijken dat als basis kan dienen voor 

toekomstige beleids- en 

cohesiedoelstellingen. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 
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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 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, met 

name met behulp van ICT-oplossingen 

zoals een portaalsite die in alle officiële 

talen van de Unie beschikbaar is, met 

bijzondere aandacht voor gelijke kansen 

en toegankelijkheid. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In het kader van 

communicatieactiviteiten wordt tevens de 

institutionele communicatie betreffende de 

beleidsprioriteiten van de Unie 

ondersteund, op voorwaarde dat zij 

betrekking hebben op de algemene 

doelstellingen van deze verordening. 

3. In het kader van 

communicatieactiviteiten wordt tevens de 

institutionele communicatie betreffende de 

beleidsprioriteiten van de Unie 

ondersteund, op voorwaarde dat zij 

betrekking hebben op de algemene 

doelstellingen van deze verordening en 

voor de Unie een meerwaarde en een 

grotere zichtbaarheid opleveren. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De nationale autoriteit wijst een 

onafhankelijk auditorgaan aan. Het 

onafhankelijke auditorgaan geeft een 

auditverklaring af over de in artikel 60, 

lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 bedoelde jaarlijkse 

1. De nationale autoriteit wijst 

overeenkomstig het transparantiebeginsel 

een onafhankelijk auditorgaan aan. Het 

onafhankelijke auditorgaan geeft een 

auditverklaring af over de in artikel 60, 

lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 bedoelde jaarlijkse 
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beheersverklaring. beheersverklaring. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) nadere bepalingen inzake de interne 

controlenormen voor nationale 

agentschappen en de voorschriften voor het 

beheer van middelen van de Unie voor het 

verlenen van subsidies door nationale 

agentschappen; 

a) nadere bepalingen inzake de interne 

controlenormen voor nationale 

agentschappen en de voorschriften voor het 

beheer van middelen van de Unie voor het 

verlenen van subsidies door nationale 

agentschappen, met inachtneming van de 

voorschriften inzake vereenvoudiging en 

dus zonder bijkomende lasten te creëren 

voor deelnemende organisaties; 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) bij de tenuitvoerlegging van het 

Europees Solidariteitskorps werkt de 

Commissie nauw samen met de 

aangewezen nationale autoriteit die 

verantwoordelijk is voor het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De Commissie organiseert 

regelmatig bijeenkomsten met het netwerk 

van nationale agentschappen om zorg te 

dragen voor een coherente uitvoering van 

het Europees Solidariteitskorps in alle 

7. De Commissie organiseert 

regelmatig bijeenkomsten met het netwerk 

van nationale agentschappen en andere 

belanghebbenden die betrokken zijn bij de 

activiteiten van het Europees 

Solidariteitskorps, om zorg te dragen voor 
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deelnemende landen. een coherente uitvoering van het Europees 

Solidariteitskorps in alle deelnemende 

landen. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het nationale agentschap is 

verantwoordelijk voor de primaire controle 

van de begunstigden van subsidies voor de 

acties van het Europees Solidariteitskorps 

die aan hen worden toevertrouwd. Die 

controles bieden een redelijke zekerheid 

dat de verleende subsidies worden besteed 

voor de doeleinden waarvoor zij bestemd 

zijn en in overeenstemming met de 

toepasselijke voorschriften van de Unie. 

3. Het nationale agentschap is 

verantwoordelijk voor de primaire controle 

van de begunstigden van subsidies voor de 

acties van het Europees Solidariteitskorps 

die aan hen worden toevertrouwd. Die 

controles zijn evenredig en passend en 

bieden een redelijke zekerheid dat de 

verleende subsidies worden besteed voor 

de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en 

in overeenstemming met de toepasselijke 

voorschriften van de Unie, met 

inachtneming van de voorschriften inzake 

vereenvoudiging en dus zonder 

bijkomende lasten te creëren voor 

deelnemende organisaties. Om de 

vereisten waaraan de begunstigden 

moeten voldoen te vereenvoudigen, wordt 

bovendien zoveel mogelijk 

gebruikgemaakt van forfaitaire bedragen, 

op kosten per eenheid gebaseerde 

subsidies of vaste subsidiebedragen. 

 

Amendement  85 

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 

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 



 

AD\1138578NL.docx 45/47 PE608.135v02-00 

 NL 

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. 

gelegd en vermeldt de verwachte 

resultaten, de tenuitvoerleggingsmethode 

en het totale bedrag ervan. Het 

werkprogramma omvat ook een 

omschrijving van de te financieren acties, 

met inbegrip van gezamenlijke acties op 

grensoverschrijdend niveau, 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. 
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