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KORTFATTAD MOTIVERING 

Solidaritet, som är en av EU:s grundstenar, är även ett kärnvärde för européer. Utan att 

överdriva kan man säga att EU:s framgång bygger på solidaritet. Solidaritet har en enorm 

potential att skapa empati, ömsesidigt ansvar och positiv samverkan mellan såväl nationer 

som individer. Det är därför vi bör upprätthålla och stärka den idén hos européerna. 

Föredraganden anser att den europeiska solidaritetskåren är ett utmärkt verktyg för att uppnå 

detta mål och välkomnade därför varmt tillkännagivandet av idén i talet om tillståndet i 

unionen den 14 september 2016, följt av kommissionens meddelande En europeisk 

solidaritetskår av den 7 december 2016 och ett lagstiftningsförslag av den 1 juni 2017. Det 

ökade engagemanget för solidaritetsverksamhet bland ungdomar från alla europeiska länder är 

en möjlighet att både stärka solidariteten och sammanhållningen i Europa och bidra till att 

hantera samhällsutmaningar och uppfylla ej tillgodosedda behov i deltagande länder och 

regioner. De värdefulla färdigheter som dessa unga människor får kommer dessutom att bidra 

till deras personliga utveckling och yrkesutveckling. 

Föredraganden är positiv till att den europeiska solidaritetskåren inrättas med fokus på två 

typer av verksamhet: dels solidaritetsprojekt och volontärplatser, dels praktikplatser och 

anställningar. De förstnämnda bör utan tvekan utgöra grunden för den framtida europeiska 

solidaritetskåren, de senare utgör en viktig möjlighet för unga människor att komma in på 

arbetsmarknaden och få chans till sysselsättning av hög kvalitet. Föredraganden föreslår 

därför en mindre ändring av de vägledande proportionerna på budgetuppdelningen mellan de 

två verksamhetstyperna och en ökning av det ekonomiska stödet till praktikplatser och 

sysselsättningsmöjligheter till 30 %. 

Det totala beloppet på 341 500 000 euro som avsatts för genomförandet av den europeiska 

solidaritetskåren fram till den 31 december 2020 gör det möjligt att mobilisera 100 000 unga 

människor i solidaritetsverksamhet. Föredraganden stöder kommissionens förslag att 

mobilisera detta belopp från olika befintliga EU-program, inklusive 35 000 000 euro från 

Europeiska socialfonden. Han anser dock att det största bidraget huvudsakligen ska komma 

från anslag till Erasmus+-programmet som syftar till att finansiera den del av den europeiska 

volontärtjänstens verksamhet som nu kan räknas in i de verksamheter som stöds enligt denna 

förordning. 

Föredraganden hoppas att förslaget ska bygga på den erfarenhet och bästa praxis som 

utvecklats inom den europeiska volontärtjänsten, och utveckla synergier och 

komplementaritet med andra EU-fonder och program för att i största möjliga utsträckning 

uppnå sin fulla potential. 

Utskottet för regional utveckling anser att förenklingsåtgärder är ytterst viktiga för ökad 

effektivitet och ändamålsenlighet i de projekt som genomförs med stöd från EU-budgeten. 

Det är därför som föredraganden har föreslagit några ändringar som är i linje med denna 

princip och som ser till att stödmottagarna inte belastas med onödiga krav och formaliteter.  

Föredraganden anser slutligen att den europeiska solidaritetskåren kommer att ha ett mycket 

positivt inflytande, inte enbart på de unga människor som engageras utan även på regionala 

och lokala samhällen, och han har därför försökt stärka den lokala och regionala dimensionen 

i denna förordning. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Europeiska unionen bygger på 

solidaritet, mellan dess medborgare och 

mellan dess medlemsstater. Detta 

gemensamma värde vägleder unionens 

handlande och ger den enighet som krävs 

för att hantera nuvarande och framtida 

samhällsutmaningar – utmaningar som 

unga EU-medborgare är beredda att hjälpa 

till att anta genom att uttrycka sin 

solidaritet i praktiken. 

(1) Europeiska unionen bygger på 

solidaritet, mellan dess medborgare och 

mellan dess medlemsstater. Detta 

gemensamma värde vägleder unionens 

handlande, ger den enighet som krävs för 

att hantera nuvarande och framtida 

samhällsutmaningar – utmaningar som 

unga EU-medborgare är beredda att hjälpa 

till att anta genom att uttrycka sin 

solidaritet i praktiken, samt får unga 

människor att intressera sig för det 

gemensamma europeiska projektet. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I sitt meddelande En europeisk 

solidaritetskår av den 7 december 201618 

underströk kommissionen behovet av att 

stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge 

unga människor fler och bättre möjligheter 

för solidaritetsverksamhet inom ett brett 

spektrum av områden, och att stödja 

nationella och lokala aktörer i deras 

ansträngningar att hantera olika utmaningar 

och kriser. Med meddelandet inleddes den 

europeiska solidaritetskårens första fas i 

vilken olika unionsprogram har utnyttjats 

för att erbjuda volontärarbete, 

praktikplatser eller anställningar för unga 

människor i hela EU. För dessa 

verksamheter, oavsett om de genomförs 

(3) I sitt meddelande En europeisk 

solidaritetskår av den 7 december 201618 

underströk kommissionen behovet av att 

stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge 

unga människor fler och bättre möjligheter 

för solidaritetsverksamhet inom ett brett 

spektrum av områden, och att stödja 

nationella, regionala och lokala aktörer i 

deras ansträngningar att hantera olika 

utmaningar och kriser. Med meddelandet 

inleddes den europeiska solidaritetskårens 

första fas i vilken olika unionsprogram har 

utnyttjats för att erbjuda volontärarbete, 

praktikplatser, möjligheter till personlig 

utveckling eller anställningar för unga 

människor i hela EU. För dessa 
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före eller efter ikraftträdandet av denna 

förordning, bör man fortsätta att tillämpa 

de regler och villkor som fastställs inom de 

respektive unionsprogram som har 

finansierat dem under den europeiska 

solidaritetskårens första fas. 

verksamheter, oavsett om de genomförs 

före eller efter ikraftträdandet av denna 

förordning, bör man fortsätta att tillämpa 

de regler och villkor som fastställs inom de 

respektive unionsprogram som har 

finansierat dem under den europeiska 

solidaritetskårens första fas. 

_________________ _________________ 

18 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén: En europeisk 

solidaritetskår, COM(2016) 942 final, 

7.12.2016. 

18 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén: En europeisk 

solidaritetskår, COM(2016) 942 final, 

7.12.2016. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Ungdomar bör ges lättillgängliga 

möjligheter att engagera sig i 

solidaritetsverksamhet som låter dem 

uttrycka sitt samhällsengagemang och 

samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, 

färdigheter och kunskaper som gagnar 

deras personliga, pedagogiska, sociala, 

medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling, och därmed förbättra sin 

anställbarhet. Sådan verksamhet skulle 

också stödja rörligheten för unga 

volontärer, praktikanter och arbetstagare. 

(4) Ungdomar bör ges lättillgängliga 

möjligheter att engagera sig i 

solidaritetsverksamhet som låter dem 

uttrycka sitt engagemang för 

medlemsstaternas samhällen och 

samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, 

färdigheter och kunskaper som gagnar 

deras personliga, pedagogiska, sociala, 

medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling, och därmed förbättra sin 

anställbarhet. Sådan verksamhet skulle 

också stödja rörligheten för unga 

volontärer, praktikanter och arbetstagare. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Den solidaritetsverksamhet som 

ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, 

(5) Den solidaritetsverksamhet som 

ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, 
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i den meningen att den bör fylla icke 

tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 

stärka samhällen, erbjuda ungdomar 

möjlighet att förvärva värdefull kunskap 

och kompetens, vara ekonomiskt 

tillgänglig för ungdomar, och genomföras 

under säkra och sunda förhållanden. 

beakta deras färdigheter och vara nära 

knuten till samhällsutvecklingen, i den 

meningen att den bör möta stora 

samhällsutmaningar, bidra till att stärka 

lokala samhällen och den sociala 

sammanhållningen, erbjuda ungdomar 

möjlighet att förvärva värdefulla 

kunskaper, färdigheter och kompetenser, 

vara ekonomiskt tillgänglig för ungdomar, 

och genomföras under säkra och sunda 

förhållanden. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Den europeiska solidaritetskåren 

skulle utgöra den gemensamma 

kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet i 

hela unionen. Samstämmighet och 

komplementaritet bör säkerställas med 

unionens andra relevanta politikområden 

och program. Den europeiska 

solidaritetskåren bör bygga vidare på 

styrkor och synergieffekter hos befintliga 

program, särskilt den europeiska 

volontärtjänsten. Den bör också 

komplettera de insatser som görs av 

medlemsstaterna för att stödja ungdomar 

och underlätta deras övergång från skola 

till arbetsliv inom ramen för 

ungdomsgarantin19 genom att ge dem 

ytterligare möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden i form av praktikplatser 

eller solidaritetsrelaterade anställningar i 

sitt egen land eller ett annat land. Man bör 

också säkerställa komplementaritet med 

befintliga nätverk på unionsnivå som är 

relevanta för den europeiska 

solidaritetskårens verksamhet, såsom det 

europeiska nätverket för offentliga 

arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. 

Dessutom bör man säkerställa 

komplementariteten mellan befintliga 

relevanta program, särskilt nationella 

(6) Den europeiska solidaritetskåren 

skulle utgöra den främsta kontaktpunkten, 

fri från all form av diskriminering på 

grund av bakgrund, för 

solidaritetsverksamhet i hela unionen. 

Samstämmighet och komplementaritet bör 

säkerställas med unionens andra relevanta 

politikområden och program. Den 

europeiska solidaritetskåren bör bygga 

vidare på styrkor och synergieffekter hos 

befintliga program, särskilt den europeiska 

volontärtjänsten. Den bör också 

komplettera de insatser som görs av 

medlemsstaternas regioner, städer och 

lokalsamhällen för att stödja ungdomar 

och underlätta deras övergång från skola 

till arbetsliv inom ramen för 

ungdomsgarantin19 genom att ge dem 

ytterligare möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden i form av praktikplatser 

eller solidaritetsrelaterade anställningar i 

sitt egen land eller ett annat land. Man bör 

också säkerställa komplementaritet med 

befintliga nätverk på unionsnivå som är 

relevanta för den europeiska 

solidaritetskårens verksamhet, såsom det 

europeiska nätverket för offentliga 

arbetsförmedlingar Eures, Eurodesk och 

programmet Unga på väg. Dessutom bör 
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solidaritetsprogram och rörlighetsprogram 

för ungdomar, och den europeiska 

solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa 

praxis när så är lämpligt. 

man säkerställa komplementariteten mellan 

befintliga relevanta program, särskilt 

nationella solidaritetsprogram och 

rörlighetsprogram för ungdomar, även på 

regional och lokal nivå, och den 

europeiska solidaritetskåren, med 

utgångspunkt i bästa praxis när så är 

lämpligt. 

_________________ _________________ 

19 Rådets rekommendation av den 22 april 

2013 om att inrätta en ungdomsgaranti 

(EUT C 120, 26.4.2013, s. 1). 

19 Rådets rekommendation av den 22 april 

2013 om att inrätta en ungdomsgaranti 

(EUT C 120, 26.4.2013, s. 1). 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör åtgärder 

vidtas för att göra det möjligt för andra 

unionsprogram, som Asyl-, migrations- 

och integrationsfonden, programmet Ett 

Europa för medborgarna, Europeiska 

regionala utvecklingsfonden och 

folkhälsoprogrammet, att bidra till målen 

för den europeiska solidaritetskåren genom 

att stödja verksamhet inom dess 

verksamhetsområde. Sådana bidrag bör 

finansieras i enlighet med de respektive 

grundrättsakt för de berörda programmen. 

När stödmottagarna väl har erhållit ett 

giltigt kvalitetsmärke för den europeiska 

solidaritetskåren, bör de få tillgång till den 

europeiska solidaritetskårens portal och få 

de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som 

tillhandahålls beroende på typ av 

verksamhet. 

(7) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör åtgärder 

vidtas för att göra det möjligt för andra 

unionsprogram, som Asyl-, migrations- 

och integrationsfonden, programmet Ett 

Europa för medborgarna, Europeiska 

socialfonden, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden och 

folkhälsoprogrammet, att bidra till målen 

för den europeiska solidaritetskåren genom 

att stödja verksamhet inom dess 

verksamhetsområde. Sådana bidrag bör 

finansieras i enlighet med den respektive 

grundrättsakten för de berörda 

programmen, och komplettera befintliga 

unionsåtgärder såsom 

sammanhållningspolitiken, utan negativa 

effekter för de operativa programmen i 

sig, och under förutsättning att det finns 

tillgängliga medel i förhållande till deras 

användning. När stödmottagarna väl har 

erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den 

europeiska solidaritetskåren, bör de få 

tillgång till den europeiska 

solidaritetskårens portal och få de 

kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som 
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tillhandahålls beroende på typ av 

verksamhet. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Den europeiska solidaritetskåren 

bör ge ungdomar nya möjligheter till 

solidaritetsrelaterade volontärarbeten, 

praktikplatser eller anställningar samt till 

att på eget initiativ utforma och utveckla 

solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör 

bidra till att förbättra deras personliga, 

utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 

och yrkesmässiga utveckling. Den 

europeiska solidaritetskåren bör också 

stödja nätverksarbete för deltagare och 

organisationer i den europeiska 

solidaritetskåren samt åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten på de verksamheter 

som får stöd och för att validera 

läranderesultaten. 

(8) Den europeiska solidaritetskåren 

bör ge ungdomar nya möjligheter till 

solidaritetsrelaterade volontärarbeten, 

praktikplatser eller anställningar samt till 

att på eget initiativ utforma och utveckla 

transnationella och gränsöverskridande 

program och solidaritetsprojekt. Dessa 

möjligheter bör bidra till att förbättra deras 

personliga, utbildningsmässiga, sociala, 

medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling, och att skapa ett verkligt 

europeiskt medborgarskap och stärka 

solidariteten unga människor emellan i 

syfte att förbättra deras framtida tillgång 

till arbetsmarknaden. Den europeiska 

solidaritetskåren bör också stödja 

nätverksarbete för deltagare och 

organisationer i den europeiska 

solidaritetskåren som gör det möjligt för 

dem att utbyta bästa praxis samt åtgärder 

för att säkerställa kvaliteten på de 

verksamheter som får stöd och för att 

validera läranderesultaten. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Solidaritetsrelaterade praktikplatser 

och anställningar kan ge ungdomar 

ytterligare möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden och samtidigt bidra till 

lösningen av viktiga samhällsproblem. 

Detta kan främja ungdomars anställbarhet 

(10) Solidaritetsrelaterade praktikplatser 

och anställningar kan ge ungdomar 

ytterligare möjligheter genom att lägga 

den grund som krävs för att komma in på 

arbetsmarknaden och samtidigt bidra till 

lösningen av viktiga samhällsproblem. 
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och produktivitet samtidigt som deras 

övergång från utbildning till sysselsättning 

underlättas, vilket är avgörande för att 

förbättra deras möjligheter på 

arbetsmarknaden. De praktikplatser som 

erbjuds inom den europeiska 

solidaritetskåren ska finansieras av de 

deltagande organisationerna och uppfylla 

de kvalitetsprinciper som anges i rådets 

rekommendation av den 10 mars 2014 om 

kvalitetskriterier för praktikprogram21. De 

praktikplatser och anställningar som 

erbjuds bör utgöra en språngbräda för 

ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av 

adekvat stöd efter placeringen. 

Praktikplatser och anställningar bör 

underlättas av berörda aktörer på 

arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga 

och privata arbetsförmedlingar, 

arbetsmarknadens parter och 

handelskammare. Deltagande 

organisationer bör kunna ansöka om 

finansiering via den europeiska 

solidaritetskårens behöriga 

genomförandestruktur för förmedling 

mellan de unga deltagarna och arbetsgivare 

som erbjuder praktikplatser och 

anställningar på solidaritetsområdet. 

Detta kan främja ungdomars anställbarhet 

och produktivitet, även på grundval av den 

enskildes personliga färdigheter, samtidigt 

som deras övergång från utbildning till 

sysselsättning underlättas, vilket är 

avgörande för att förbättra deras 

möjligheter på arbetsmarknaden. De 

praktikplatser som erbjuds inom den 

europeiska solidaritetskåren ska finansieras 

av de deltagande organisationerna och 

baseras på de kvalitetsprinciper som anges 

i rådets rekommendation av den 10 mars 

2014 om kvalitetskriterier för 

praktikprogram21. De praktikplatser och 

anställningar som erbjuds bör utgöra en 

språngbräda för ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av 

adekvat stöd efter placeringen. 

Praktikplatser och anställningar bör 

underlättas av berörda aktörer på 

arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga 

och privata arbetsförmedlingar, 

arbetsmarknadens parter och 

handelskammare. Deltagande 

organisationer bör kunna ansöka om 

finansiering via den europeiska 

solidaritetskårens behöriga 

genomförandestruktur för förmedling 

mellan de unga deltagarna och arbetsgivare 

som erbjuder praktikplatser och 

anställningar på solidaritetsområdet. 

_________________ _________________ 

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 

2014 om kvalitetskriterier för 

praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 

1). 

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 

2014 om kvalitetskriterier för 

praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 

1). 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Ungdomars initiativförmåga är en 

viktig tillgång för samhället och 

arbetsmarknaden. Den europeiska 

(11) Ungdomars initiativförmåga är en 

viktig tillgång för samhället och 

arbetsmarknaden. Den europeiska 
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solidaritetskåren bör bidra till att främja 

denna aspekt genom att erbjuda ungdomar 

möjlighet att utforma och genomföra egna 

projekt som syftar till att lösa särskilda 

utmaningar i deras lokalsamhällen. Dessa 

projekt bör ge tillfälle att pröva nya idéer 

och hjälpa unga människor att själva 

genomföra solidaritetsåtgärder. De kan 

också fungera som en språngbräda för 

ytterligare engagemang i 

solidaritetsverksamhet och kan vara ett 

första steg för att uppmuntra deltagarna i 

den europeiska solidaritetskåren att starta 

företag eller bilda föreningar, icke-statliga 

organisationer eller andra organisationer 

med solidaritetsverksamhet, 

ungdomsverksamhet eller icke-

vinstdrivande verksamhet. 

solidaritetskåren bör bidra till att främja 

denna aspekt genom att erbjuda ungdomar 

möjlighet att utforma och genomföra egna 

projekt som syftar till att lösa särskilda 

utmaningar i deras lokalsamhällen, särskilt 

samhällen i isolerade eller 

marginaliserade områden. Dessa projekt 

bör ge tillfälle att pröva nya idéer och 

hjälpa unga människor att själva 

genomföra solidaritetsåtgärder. De kan 

också fungera som en språngbräda för 

ytterligare engagemang i 

solidaritetsverksamhet och kan vara ett 

första steg för att uppmuntra deltagarna i 

den europeiska solidaritetskåren att starta 

företag eller bilda föreningar, icke-statliga 

organisationer eller andra organisationer 

med solidaritetsverksamhet, 

ungdomsverksamhet eller icke-

vinstdrivande verksamhet. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 

åt att säkerställa kvaliteten på de 

placeringar och andra möjligheter som 

erbjuds genom den europeiska 

solidaritetskåren, i synnerhet genom att 

erbjuda utbildning, språkstöd, försäkring, 

administrativt stöd och stöd efter 

placeringen till deltagarna, samt validering 

av de kunskaper och färdigheter som 

förvärvats genom erfarenheten från den 

europeiska solidaritetskåren. 

(13) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 

åt att säkerställa kvaliteten på de 

placeringar och andra möjligheter som 

erbjuds genom den europeiska 

solidaritetskåren, i synnerhet genom att 

erbjuda utbildning, bl.a. kulturell 

medvetenhet och språkstöd, försäkring, 

administrativt och logistiskt stöd samt stöd 

före och efter placeringen till deltagarna, 

samt validering av de kunskaper och 

färdigheter som förvärvats genom 

erfarenheten från den europeiska 

solidaritetskåren. För verksamheter som 

bedrivs av deltagare och som ska utföras i 

farliga miljöer, t.ex. efter katastrofer, bör 

kurser i förebyggande säkerhet 

tillhandahållas. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att säkerställa att erfarenheten 

från den europeiska solidaritetskåren bidrar 

till deltagarnas personliga, 

utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 

och yrkesmässiga utveckling, bör de 

kunskaper och färdigheter som placeringen 

resulterar i kartläggas och dokumenteras 

ordentligt, med beaktande av nationella 

omständigheter och särdrag, i enlighet med 

rådets rekommendation av den 20 

december 2012 om valideringen av icke 

formellt och informellt lärande22. 

(14) För att säkerställa att erfarenheten 

från den europeiska solidaritetskåren bidrar 

till deltagarnas personliga, 

utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 

och yrkesmässiga utveckling, bör ett 

system för att erkänna de färdigheter som 

förvärvats genom volontärarbete inom 

ramen för den europeiska 

solidaritetskåren utvecklas, och de 

kunskaper och färdigheter som placeringen 

resulterar i bör kartläggas och 

dokumenteras ordentligt, med beaktande av 

nationella omständigheter och särdrag, i 

enlighet med rådets rekommendation av 

den 20 december 2012 om valideringen av 

icke formellt och informellt lärande22. 

_______________ _________________ 

22 Rådets rekommendation av den 20 

december 2012 om valideringen av icke 

formellt och informellt lärande (EUT 

C 398, 22.12.2012, s. 1). 

22 Rådets rekommendation av den 20 

december 2012 om valideringen av icke 

formellt och informellt lärande (EUT 

C 398, 22.12.2012, s. 1). 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) En kvalitetsmärkning bör införas 

för att säkerställa att de deltagande 

organisationerna uppfyller principerna och 

kraven i den europeiska solidaritetskårens 

stadga vad gäller deras rättigheter och 

skyldigheter under alla skeden av 

solidaritetsverksamheten. Att ha fått 

kvalitetsmärkningen bör vara en 

förutsättning för deltagande, men bör inte 

automatiskt leda till finansiering inom den 

europeiska solidaritetskåren. 

(15) En kvalitetsmärkning bör införas 

för att säkerställa att de deltagande 

organisationerna uppfyller principerna och 

kraven i den europeiska solidaritetskårens 

stadga vad gäller deras rättigheter och 

skyldigheter under alla skeden av 

solidaritetsverksamheten. Att ha fått 

kvalitetsmärkningen på grundval av 

gemensamma kriterier som erkänts på 

unionsnivå bör vara en förutsättning för 

deltagande, men bör inte automatiskt leda 
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till finansiering inom den europeiska 

solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Ett resurscentrum för den 

europeiska solidaritetskåren bör bistå de 

genomförande organen, de deltagande 

organisationerna och de ungdomar som 

deltar i den europeiska solidaritetskåren i 

syfte att höja kvaliteten på den europeiska 

solidaritetskårens genomförande och 

verksamhet, samt förbättra kartläggningen 

och validering av de färdigheter som 

förvärvats genom verksamheten. 

(16) Ett resurscentrum för den 

europeiska solidaritetskåren bör bistå de 

genomförande organen, de deltagande 

organisationerna och de ungdomar som 

deltar i den europeiska solidaritetskåren i 

syfte att höja kvaliteten på den europeiska 

solidaritetskårens genomförande och 

verksamhet, samt förbättra kartläggningen, 

valideringen och certifieringen av de 

färdigheter som förvärvats genom 

verksamheten. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) En portal för den europeiska 

solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande 

för att säkerställa en enkel tillgång till den 

europeiska solidaritetskåren och 

tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt 

för både intresserade personer och 

organisationer, vad gäller exempelvis 

registrering, kartläggning och matchning 

av profiler och möjligheter, 

nätverksbyggande och virtuella utbyten, 

webbutbildning, språkstöd och stöd efter 

placeringen samt andra användbara 

funktioner som kan uppkomma i framtiden. 

(17) En portal för den europeiska 

solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande 

för att bidra till en enkel tillgång till den 

europeiska solidaritetskåren och 

tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt 

för både intresserade personer och 

organisationer, vad gäller exempelvis 

information om volontärplatser, 
registrering, kartläggning och matchning 

av profiler och möjligheter, 

nätverksbyggande och virtuella utbyten, 

webbutbildning, språkstöd och stöd före 

och efter placeringen samt andra 

användbara funktioner som kan uppkomma 

i framtiden vilka bör vara kopplade till 
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samhällsutvecklingen. De tjänster som 

tillhandahålls av den europeiska 

solidaritetskårens portal bör främja och 

komplettera de tjänster som redan erbjuds 

av deltagande organisationer. 

Interoperabilitet med den europeiska 

ungdomsportalen bör säkerställas. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) För att säkerställa kontinuiteten i 

den verksamhet som stöds genom de 

program som bidrar till den europeiska 

solidaritetskåren, bör det ekonomiska 

stödet till solidaritetsplaceringar och 

projekt följa en indikativ uppdelning på 80 

% för volontärplatser och 

solidaritetsprojekt och 20 % för 

praktikplatser och anställningar. 

(19) För att säkerställa kontinuiteten i 

den verksamhet som stöds genom de 

program som bidrar till den europeiska 

solidaritetskåren, bör det ekonomiska 

stödet till solidaritetsplaceringar och 

projekt följa en indikativ uppdelning på 70 

% för volontärplatser och 

solidaritetsprojekt och 30 % för 

praktikplatser och anställningar. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör åtgärder 

vidtas för att göra det möjligt för de 

deltagande länderna att ge ytterligare 

nationell finansiering i enlighet med 

bestämmelserna för den europeiska 

solidaritetskåren. 

(20) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör de 

deltagande länderna kunna ge ytterligare 

nationell, regional eller lokal finansiering i 

enlighet med bestämmelserna för den 

europeiska solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 20a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) Civilskydd och humanitärt bistånd 

kan inte vara beroende av ungdomars 

volontärarbete via den europeiska 

solidaritetskåren. Kommissionen och 

medlemsstaterna bör garantera fortsatta 

investeringar i strukturerat civilskydd och 

humanitärt bistånd. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Utöver medlemsstaterna bör den 

europeiska solidaritetskåren också vara 

öppen för deltagande av andra länder på 

grundval av bilaterala avtal. Detta 

deltagande bör i förekommande fall 

baseras på ytterligare anslag som 

tillhandahålls i enlighet med förfaranden 

som fastställs tillsammans med de berörda 

länderna. 

(22) Utöver medlemsstaterna bör den 

europeiska solidaritetskåren också vara 

öppen för deltagande av andra länder på 

grundval av bilaterala avtal, särskilt med 

länderna i Europeiska 

frihandelssammanslutningen 

(Eftagruppen), länderna i det östliga 

partnerskapet, de länder som omfattas av 

grannskapspolitiken, de anslutande 

länderna, kandidatländerna och 

potentiella kandidatländer, särskilt vad 

gäller gränsöverskridande program.   

Detta deltagande bör i förekommande fall 

baseras på ytterligare anslag som 

tillhandahålls i enlighet med förfaranden 

som fastställs tillsammans med de berörda 

länderna. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Den europeiska solidaritetskåren 

bör inriktas på ungdomar i åldern 18–30 år. 

Föregående registrering på den europeiska 

solidaritetskårens portal bör vara en 

(23) Den europeiska solidaritetskåren 

bör inriktas på ungdomar i åldern 18–30 år. 

Föregående registrering på den europeiska 

solidaritetskårens portal bör vara en 
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förutsättning för deltagande i den 

verksamhet som erbjuds av den europeiska 

solidaritetskåren. 

förutsättning för deltagande i den 

verksamhet som erbjuds av den europeiska 

solidaritetskåren. Vid behov bör andra 

kompletterande verktyg erbjudas för 

registrering i syfte att underlätta alla 

ungdomars deltagande, särskilt de som 

befinner sig i de mest utsatta 

situationerna och de som inte är digitalt 

kompetenta. För detta kan befintliga 

ansökningsprocesser som erbjuds av 

koordinerande och sändande 

organisationer användas. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) Det är nödvändigt att främja en 

bredare politisk strategi för att skapa en 

gynnsam miljö för volontärarbete i 

Europa som inte överlappar andra 

pågående program utan snarare stärker 

framgångsrika befintliga initiativ såsom 

den europeiska volontärtjänsten. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 23b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23b) Ungdomars rörlighet bör även 

garanteras genom programmet för 

Eurailpass för unga. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 24 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 

åt att säkerställa att den verksamhet som 

stöds genom den europeiska 

solidaritetskåren är tillgänglig för alla 

ungdomar, särskilt de mest missgynnade. 

Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att 

främja social integration, deltagande av 

missgynnade ungdomar, samt för att ta 

hänsyn till de begränsningar som 

uppkommer genom att unionens yttersta 

randområden och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna24 är så avlägset 

belägna. De deltagande länderna bör på 

samma sätt sträva efter att vidta alla 

lämpliga åtgärder för att undanröja 

juridiska och administrativa hinder för att 

den europeiska solidaritetskåren ska 

fungera väl. Detta inbegriper att, när så är 

möjligt, lösa administrativa problem som 

skapar svårigheter att få visering och 

uppehållstillstånd, utan att det påverkar 

tillämpningen av Schengenregelverket och 

unionens lagstiftning om inresa och 

vistelse för tredjelandsmedborgare. 

(24) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 

åt att säkerställa att den verksamhet som 

stöds genom den europeiska 

solidaritetskåren är tillgänglig för alla 

ungdomar, särskilt de mest missgynnade. 

Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att 

främja social integration, deltagande av 

missgynnade ungdomar, samt för att ta 

hänsyn till de begränsningar som 

uppkommer genom att unionens yttersta 

randområden och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna24 är så avlägset 

belägna. Det är viktigt att de nationella 

programkontoren på förhand tar på sig 

kostnaderna för ungdomars resor så att 

de inte måste begära ersättning för dessa. 
De deltagande länderna bör på samma sätt 

sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder 

för att undanröja juridiska och 

administrativa hinder för att den europeiska 

solidaritetskåren ska fungera väl. Detta 

inbegriper att, när så är möjligt, lösa 

administrativa problem som skapar 

svårigheter att få visering och 

uppehållstillstånd, utan att det påverkar 

tillämpningen av Schengenregelverket och 

unionens lagstiftning om inresa och 

vistelse för tredjelandsmedborgare. 

_________________ _________________ 

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt 

land eller territorium och behöriga 

offentliga och/eller privata organ och 

institutioner i ett utomeuropeiskt land eller 

territorium får delta i unionens program i 

enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av 

den 27 november 2001 om associering av 

de utomeuropeiska länderna och 

territorierna med Europeiska gemenskapen 

(EGT L 314, 30.11.2001, s. 1). 

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt 

land eller territorium och behöriga 

offentliga och/eller privata organ och 

institutioner i ett utomeuropeiskt land eller 

territorium får delta i unionens program i 

enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av 

den 27 november 2001 om associering av 

de utomeuropeiska länderna och 

territorierna med Europeiska gemenskapen 

(EGT L 314, 30.11.2001, s. 1). 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Varje enhet som vill delta i den 

europeiska solidaritetskåren, oavsett om 

den finansieras genom den europeiska 

solidaritetskårens budget, genom något 

annat unionsprogram eller från någon 

annan finansieringskälla, bör erhålla ett 

kvalitetsmärke under förutsättning att de 

tillämpliga villkoren är uppfyllda. 

Förfarandet för kvalitetsmärkning bör 

genomföras kontinuerligt av den 

europeiska solidaritetskårens 

genomförandestrukturer. Den tilldelade 

kvalitetsmärkningen bör regelbundet 

omprövas och kunna upphävas om det 

under de kontroller som utförs konstateras 

att villkoren för dess tilldelning inte längre 

är uppfyllda. 

(25) Varje enhet som vill delta i den 

europeiska solidaritetskåren, oavsett om 

den finansieras genom den europeiska 

solidaritetskårens budget, genom något 

annat unionsprogram eller från någon 

annan finansieringskälla, bör erhålla ett 

kvalitetsmärke under förutsättning att de 

tillämpliga villkoren är uppfyllda. 

Förfarandet för kvalitetsmärkning bör 

genomföras kontinuerligt, offentligt och 

öppet av den europeiska solidaritetskårens 

genomförandestrukturer. Den tilldelade 

kvalitetsmärkningen bör regelbundet 

omprövas och kunna upphävas om det 

under de kontroller som utförs konstateras 

att villkoren för dess tilldelning inte längre 

är uppfyllda. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) En enhet som vill ansöka om 

finansiering för att erbjuda placeringar 

inom den europeiska solidaritetskåren bör 

först ha tilldelats ett kvalitetsmärke. Detta 

krav bör inte tillämpas på fysiska personer 

som söker ekonomiskt stöd för sina 

solidaritetsprojekt på uppdrag av en 

informell grupp av deltagare i den 

europeiska solidaritetskåren. 

(26) En enhet som vill ansöka om 

finansiering för att erbjuda placeringar 

inom den europeiska solidaritetskåren bör 

först ha tilldelats ett kvalitetsmärke. Detta 

krav bör inte tillämpas på fysiska personer 

som söker ekonomiskt stöd för sina 

program och solidaritetsprojekt på 

uppdrag av en informell grupp av deltagare 

i den europeiska solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 26a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27a. Lokalsamhällenas behov och 

förväntningar bör vara ett viktigt 

kriterium vid utvärderingen av projektens 

kvalitet. Lämpliga indikatorer bör därför 

inrättas och omprövas varje år. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Lämplig utåtriktad verksamhet, 

med offentliggörande och spridning av de 

möjligheter och resultat som de åtgärder 

som stöds av den europeiska 

solidaritetskåren medför, bör säkerställas 

på europeisk, nationell och lokal nivå. Den 

utåtriktade verksamheten, 

offentliggörandet och spridningen bör utgå 

från alla de organ som genomför den 

europeiska solidaritetskåren, med, i 

förekommande fall, stöd av andra viktiga 

parter. 

(28) Lämplig utåtriktad verksamhet, 

med offentliggörande och spridning av de 

möjligheter och resultat som de åtgärder 

som stöds av den europeiska 

solidaritetskåren medför, bör säkerställas 

på europeisk, nationell, regional och lokal 

nivå. Den utåtriktade verksamheten, 

offentliggörandet och spridningen bör utgå 

från alla de organ som genomför den 

europeiska solidaritetskåren, med, i 

förekommande fall, stöd av andra viktiga 

parter, utan att byråkratin ökar. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) I syfte att säkerställa ett ekonomiskt 

sunt genomförande och en noggrann 

övervakning av den europeiska 

solidaritetskåren på nationell nivå är det 

viktigt att använda de befintliga nationella 

myndigheter som utsetts för förvaltning av 

de åtgärder som avses i kapitel III i 

förordning (EU) nr 1288/2013. 

(31) I syfte att säkerställa ett ekonomiskt 

sunt genomförande och en noggrann 

övervakning av den europeiska 

solidaritetskåren på nationell nivå är det 

viktigt att använda – och vid behov stärka 

– de befintliga nationella myndigheter som 

utsetts för förvaltning av de åtgärder som 

avses i kapitel III i förordning (EU) nr 

1288/2013. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) I enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 om finansiella regler för 

unionens allmänna budget26, bör 

kommissionen anta arbetsprogram och 

informera Europaparlamentet och rådet om 

detta. I arbetsprogrammet bör man ange de 

åtgärder som behövs för att genomföra 

dem i enlighet med de allmänna och 

särskilda målen för den europeiska 

solidaritetskåren, urvals- och 

tilldelningskriterier för bidrag, samt alla 

andra delar som krävs. Arbetsprogram och 

eventuella ändringar av dessa bör antas 

genom genomförandeakter i enlighet med 

granskningsförfarandet. 

(35) I enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 om finansiella regler för 

unionens allmänna budget26, bör 

kommissionen anta arbetsprogram och 

informera Europaparlamentet och rådet om 

detta. I arbetsprogrammet bör man ange de 

genomförandeåtgärder som behövs för att 

genomföra dem i enlighet med de allmänna 

och särskilda målen för den europeiska 

solidaritetskåren, urvals- och 

tilldelningskriterier för bidrag, samt alla 

andra delar som krävs. Arbetsprogram och 

eventuella ändringar av dessa bör antas 

genom genomförandeakter i enlighet med 

granskningsförfarandet. 

_________________ _________________ 

26 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

26 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Eftersom målet för denna 

förordning, nämligen att inrätta en 

europeisk solidaritetskår, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

förordningens omfattning och verkningar, 

kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 

unionen vidta åtgärder i enlighet med 

(36) Eftersom målet för denna 

förordning, nämligen att inrätta en 

europeisk solidaritetskår, inte kan uppnås 

av endast medlemsstaterna utan snarare, på 

grund av förordningens omfattning och 

verkningar, bättre kan uppnås på 

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
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subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. 

I enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

dessa mål. 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 40a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (40a) Mot bakgrund av programmets 

relativt lilla budget bör kommissionens 

personal, som utsetts till den europeiska 

solidaritetskåren, omfördelas så att det 

inte blir några ytterligare ekonomiska 

konsekvenser. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) solidaritetsverksamhet: verksamhet 

som syftar till att åtgärda icke 

tillgodosedda samhällsbehov till förmån 

för en grupp och samtidigt främja den 

enskildes personliga, utbildningsmässiga, 

sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling, vilket kan ske i form av 

placeringar, projekt eller nätverksarbete, 

som utvecklas i förhållande till olika 

områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, 

jämställdhet, entreprenörskap (särskilt 

socialt företagande), medborgarskap och 

demokratiskt deltagande, miljö- och 

naturskydd, klimatinsatser, 

katastrofförebyggande åtgärder, 

katastrofberedskap och återhämtning, 

jordbruk och landsbygdsutveckling, 

tillhandahållande av livsmedel och andra 

förnödenheter, hälsa och välbefinnande, 

(1) solidaritetsverksamhet: verksamhet 

som syftar till att hantera stora 

samhällsutmaningar till förmån för en 

grupp eller unionen som helhet och 

samtidigt främja den enskildes personliga, 

utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 

och yrkesmässiga utveckling, vilket kan 

ske i form av placeringar, projekt eller 

nätverksarbete, som utvecklas i förhållande 

till olika områden, t.ex. utbildning, 

inklusive inom ny teknik, sysselsättning, 

jämställdhet, entreprenörskap (särskilt 

socialt och hållbart företagande), 

medborgarskap och demokratiskt 

deltagande, ungdomsarbete, miljö- och 

naturskydd, klimatinsatser, 

katastrofförebyggande åtgärder, 

katastrofberedskap och återhämtning, 

jordbruk, inklusive socialt jordbruk, och 
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kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, 

socialt stöd och välfärd, mottagande och 

integration av tredjelandsmedborgare, 

territoriellt samarbete och sammanhållning. 

landsbygdsutveckling, tillhandahållande av 

livsmedel och andra förnödenheter, hälsa 

och välbefinnande, kreativitet och kultur, 

skolidrott och idrott, socialt stöd och 

välfärd, social inkludering, särskilt av 

marginaliserade grupper, verksamhet för 

äldre, personer med funktionsnedsättning 

och andra personer som behöver stöd från 

andra, solidaritet mellan generationerna, 

mottagande och integration av 

tredjelandsmedborgare, territoriellt 

samarbete och sammanhållning. Sådan 

verksamhet ska präglas av: begränsade 

perioder, tydliga målsättningar, uppgifter 

och ramar samt tydligt innehåll och 

struktur. Lämpligt finansiellt stöd ska 

tillhandahållas. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) deltagare: ung person som har 

registrerat sig på den europeiska 

solidaritetskårens portal och deltar i 

solidaritetsverksamhet inom den 

europeiska solidaritetskåren som erbjuds 

av en deltagande organisation. 

(2) deltagare: ung person mellan 18 

och 30 år som har registrerat sig på den 

europeiska solidaritetskårens portal och 

deltar i solidaritetsverksamhet eller 

solidaritetsprojekt inom den europeiska 

solidaritetskåren som erbjuds av en 

deltagande organisation som är certifierad 

genom kvalitetsmärkningen. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) missgynnade ungdomar: personer 

som behöver ytterligare stöd på grund av 

funktionshinder, inlärningssvårigheter, 

ekonomiska hinder, kulturskillnader, 

hälsoproblem, sociala eller geografiska 

(3) missgynnade ungdomar: personer 

som behöver ytterligare stöd på grund av 

funktionshinder, inlärningssvårigheter, 

ekonomiska eller sociala hinder, 

hälsoproblem, sociala eller geografiska 

hinder eller som på något sätt 
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hinder. diskrimineras. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) deltagande organisation: varje 

offentlig eller privat enhet som har 

tilldelats den europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke och som erbjuder en 

placering till en deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren eller genomför annan 

verksamhet inom ramen för den europeiska 

solidaritetskåren. 

(4) deltagande organisation: varje 

offentlig eller privat enhet som har 

tilldelats den europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke, på grundval av 

gemensamma kriterier som erkänts på 

unionsnivå, och som erbjuder en placering 

till en deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren eller genomför annan 

verksamhet inom ramen för den europeiska 

solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) volontärarbete: obetald 

volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 

månader som ger unga människor en chans 

att bidra till det dagliga arbetet i 

organisationer som arbetar inom 

solidaritetsrelaterade områden, som ytterst 

gynnar de samhällen där verksamheten 

bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt 

av lärande och utbildning som ger de unga 

volontärerna färdigheter och kunskaper 

som kommer att vara till nytta för deras 

personliga, utbildningsmässiga, sociala och 

yrkesmässiga utveckling, och som också 

kommer att bidra till att förbättra deras 

anställbarhet. 

(6) volontärarbete: en obetald 

volontärtjänst på upp till 12 månader som 

ger unga människor en chans att bidra till 

det dagliga arbetet i organisationer som 

arbetar inom solidaritetsrelaterade 

områden, som ytterst gynnar de samhällen 

där verksamheten bedrivs, som innehåller 

en gedigen aspekt av lärande och 

utbildning som ger de unga volontärerna 

färdigheter och kunskaper som kommer att 

vara till nytta för deras personliga, 

utbildningsmässiga och sociala utveckling. 

Denna verksamhet ska kännetecknas av 

en begränsad period, tydliga mål, 

uppgifter, ramar och riktlinjer samt ett 

tydligt innehåll och en klar struktur samt 

lämpligt ekonomiskt stöd. Volontärarbete 

ska inte användas för att ersätta betald 

anställning. 



 

AD\1138578SV.docx 23/44 PE608.135v02-00 

 SV 

_________________  

32 Som en allmän princip en aktivitet som 

utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan 

under sju timmar om dagen. 

 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) placeringar i volontärgrupper: 

placeringar som gör det möjligt för grupper 

av deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren från olika deltagande 

länder att volontärarbeta tillsammans för 

ett gemensamt mål genom att utföra 

manuella eller intellektuella uppgifter inom 

ett meningsfullt samhällsprojekt för en 

period på mellan två veckor och två 

månader. 

(7) placeringar i volontärgrupper: 

placeringar som organiseras av en 

deltagande organisation, och som gör det 

möjligt för grupper av deltagare i den 

europeiska solidaritetskåren från olika 

deltagande länder att volontärarbeta 

tillsammans för ett gemensamt mål genom 

att utföra manuella eller intellektuella 

uppgifter inom ett meningsfullt 

samhällsprojekt för en period på mellan två 

veckor och två månader. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) praktikplats: period av arbetspraktik 

från två till tolv månader som finansieras 

av den organisation som tar emot 

solidaritetskåristen på grundval av ett 

skriftligt praktikavtal, som innehåller ett 

utbildnings- och lärandemoment och som 

genomförs för att få praktisk erfarenhet 

och yrkeserfarenhet i syfte att öka 

anställbarheten och underlätta övergången 

till reguljär anställning. 

(8) praktikplats: en begränsad period 

av arbetspraktik  från två till tolv månader 

som finansieras av den organisation som 

tar emot solidaritetskåristen på grundval av 

ett skriftligt praktikavtal, som innehåller ett 

utbildnings- och lärandemoment, tydliga 

mål, uppgifter och ramar samt ett tydligt 

innehåll och en klar struktur och som 

genomförs för att få praktisk och 

yrkesmässig kunskap och erfarenhet i 

syfte att öka anställbarheten och underlätta 

övergången till reguljär anställning. 

Praktikplatser ska inte användas för att 

ersätta betald anställning. 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) solidaritetsprojekt: lokalt initiativ 

för en period på två till tolv månader, som 

inrättas och genomförs i grupper av minst 

fem solidaritetskårister, i syfte att ta itu 

med viktiga problem i lokalsamhället och 

koppla dem till ett bredare europeiskt 

perspektiv. 

(10) solidaritetsprojekt: lokalt, regionalt 

eller gränsöverskridande initiativ för en 

period på två till tolv månader, som inrättas 

och genomförs i grupper av 

solidaritetskårister eller av en deltagande 

organisation, i syfte att ta itu med viktiga 

problem i lokalsamhället och koppla dem 

till ett bredare europeiskt perspektiv. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) kvalitetsmärkning: certifiering av 

en offentlig eller privat enhet eller 

internationell organisation som är villig att 

erbjuda placeringar inom den europeiska 

solidaritetskåren efter ett förfarande som 

syftar till att säkerställa överensstämmelse 

med principerna och kraven i stadgan för 

den europeiska solidaritetskåren. 

(11) kvalitetsmärkning: certifiering av 

en offentlig eller privat icke-vinstdrivande 

enhet eller internationell organisation som 

avses i artikel 2.4 och som är villig att 

erbjuda placeringar inom den europeiska 

solidaritetskåren, på grundval av 

gemensamma kriterier som erkänts på 

unionsnivå, efter ett förfarande som syftar 

till att säkerställa överensstämmelse med 

principerna och kraven i stadgan för den 

europeiska solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) europeiska solidaritetskårens portal: 

webbaserat verktyg som tillhandahåller 

relevanta nättjänster till enskilda och 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren, inklusive information om 

(14) europeiska solidaritetskårens portal: 

webbaserat verktyg som fungerar som 

gemensam kontaktpunkt och 

tillhandahåller relevant information och 

relevanta nättjänster till enskilda och 



 

AD\1138578SV.docx 25/44 PE608.135v02-00 

 SV 

den europeiska solidaritetskåren, 

registrering av deltagare, sökning efter 

deltagare för placeringar, reklam för och 

sökning efter placeringar, sökning efter 

potentiella projektpartner, hantering av 

kontakter och erbjudanden om placeringar 

och projekt, utbildning, kommunikation 

och nätverksarbete, information och 

anmälningar om möjligheter, samt annan 

relevant utveckling med anknytning till den 

europeiska solidaritetskåren. 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren, kompletterar de tjänster 

som de deltagande organisationerna 

redan erbjuder vad gäller bland annat 
information om den europeiska 

solidaritetskåren, registrering av deltagare, 

sammankoppling av organisationer och 

deltagare, sökning efter deltagare för 

placeringar, reklam för och sökning efter 

placeringar, sökning efter potentiella 

projektpartner, hantering av kontakter och 

erbjudanden om placeringar, anställningar 

och projekt, utbildning, kommunikation 

och nätverksarbete, information och 

anmälningar om möjligheter, 

tillhandahållande av ett system för 

återkoppling om placeringens kvalitet, 

samt annan relevant utveckling med 

anknytning till den europeiska 

solidaritetskåren, samtidigt som 

interoperabiliteten med den europeiska 

ungdomsportalen säkerställs. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Målet med den europeiska solidaritetskåren 

är att stärka ungdomars och organisationers 

engagemang i lättillgänglig 

solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som 

ett sätt att bidra till att stärka 

sammanhållningen och solidariteten i 

Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu 

med samhälleliga utmaningar. 

Målet med den europeiska solidaritetskåren 

är att främja solidaritet som det 

europeiska projektets grundläggande 

värde genom att stärka ungdomars och 

organisationers engagemang i lättillgänglig 

solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som 

ett sätt att bidra till att stärka 

sammanhållningen och solidariteten i 

Europa, stödja lokala och regionala 

samhällen och unionen som helhet och 

möjliggöra en snabb och effektiv start av 

projekt för att ta itu med samhälleliga 

utmaningar, i överensstämmelse med 

2030-agendan för hållbar utveckling i 

både unionen och tredjeländer. 
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Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Att med hjälp av deltagande 

organisationer ge ungdomar lätt 

tillgängliga möjligheter till engagemang i 

solidaritetsverksamhet och samtidigt 

förbättra deras kunskaper och färdigheter 

för deras personliga, utbildningsmässiga, 

sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling och deras anställbarhet samt 

underlätta deras övergång till arbetslivet, 

inklusive genom att stödja rörlighet för 

unga volontärer, praktikanter och 

arbetstagare. 

(a) Att med hjälp av deltagande 

organisationer ge ungdomar lätt 

tillgängliga möjligheter till engagemang i 

solidaritetsverksamhet och samtidigt 

förbättra deras kunskaper, färdigheter och 

kompetenser för deras personliga, 

utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 

och yrkesmässiga utveckling och deras 

anställbarhet samt underlätta deras 

övergång till arbetslivet, inklusive genom 

att stödja rörlighet för unga volontärer, 

praktikanter och arbetstagare. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att säkerställa att den 

solidaritetsverksamhet som erbjuds 

deltagarna i den europeiska 

solidaritetskåren bidrar till att uppfylla 

konkreta, icke tillgodosedda 

samhällsbehov och till att stärka 

lokalsamhällen, och att den är av hög 

kvalitet och ordentligt validerad. 

(b) Att säkerställa att den 

solidaritetsverksamhet som erbjuds 

deltagarna i den europeiska 

solidaritetskåren bidrar till att hantera 

konkreta, stora samhällsutmaningar, 

såsom social integration, miljöskydd, 

motverkande och mildrande effekter av 

klimatförändringar och naturkatastrofer, 

och att stärka lokala och regionala 

samhällen, och är av hög kvalitet och 

ordentligt validerad. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den europeiska solidaritetskårens 1. Den europeiska solidaritetskårens 
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verksamhet ska vara förenlig med och 

komplettera den politik och de program 

som rör de områden som nämns i artikel 

2.1 samt de befintliga nätverk på 

unionsnivå som är relevanta för de den 

europeiska solidaritetskårens verksamhet. 

verksamhet ska vara förenlig med och 

komplettera den politik och de program på 

unionsnivå som rör de områden som 

nämns i artikel 2.1 samt de befintliga 

nätverk på unionsnivå som är relevanta för 

de den europeiska solidaritetskårens 

verksamhet. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen och de deltagande 

länderna ska samarbeta för att uppnå större 

effektivitet och verkan, genom att 

säkerställa samstämmighet mellan å ena 

sidan nationella program och projekt som 

rör solidaritet, utbildning, yrkesutbildning 

och ungdomsfrågor och å andra sidan den 

europeiska solidaritetskårens verksamhet. 

Denna verksamhet ska bygga på relevant 

god praxis och befintliga program. 

2. Kommissionen och de deltagande 

länderna ska samarbeta för att uppnå större 

effektivitet och verkan, genom att 

säkerställa samstämmighet mellan å ena 

sidan nationella, regionala och lokala 

program och projekt som rör solidaritet, 

utbildning, yrkesutbildning, icke-formellt 

och informellt lärande och ungdomsfrågor 

och å andra sidan den europeiska 

solidaritetskårens verksamhet. Denna 

verksamhet ska bygga på relevant god 

praxis och befintliga program. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Solidaritetsplaceringar, projekt 

och nätverksarbete. 

(a) Solidaritetsprojekt och 

nätverksarbete. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Solidaritetsplaceringar i form av (a) Solidaritetsplaceringar i form av 
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volontärarbete, praktikplatser eller 

anställningar, inklusive enskilda i 

gränsöverskridande placeringar och i 

placeringar inom landet samt placeringar i 

volontärgrupper. 

volontärarbete, praktikplatser eller 

anställningar, inklusive enskilda 

placeringar samt placeringar i 

volontärgrupper. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Nätverksarbete för enskilda och 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren. 

(c) Nätverksarbete för enskilda och 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren, som måste vara helt i 

överensstämmelse med och  komplettera 

redan etablerade praktiska erfarenheter, i 

synnerhet bästa praxis för volontärarbete 

och civilskydd. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Åtgärder som syftar till att 

säkerställa solidaritetsplaceringarnas 

kvalitet, inklusive utbildning, språkligt 

stöd, administrativt stöd för deltagare och 

deltagande organisationer, försäkring, stöd 

efter placeringen samt utveckling av ett 

certifikat som anger och dokumenterar de 

kunskaper och färdigheter som förvärvats 

under praktiken. 

(a) Åtgärder som syftar till att 

säkerställa kvaliteten på 

solidaritetsplaceringarna vars regler 

fastställs i stadgan för den europeiska 

solidaritetskåren, inklusive heltäckande 

utbildning före och under placeringen, 

språkligt stöd baserat på erfarenheter från 

Erasmus+ språkstöd på nätet, 

administrativt stöd för deltagare och 

deltagande organisationer, försäkring, stöd 

efter placeringen exempelvis med hjälp av 

en mentor/handledare samt utveckling av 

ett certifikat som är erkänt på europeisk 

nivå och baserat på erfarenheter från 

Youthpass som anger, dokumenterar och 

validerar de kunskaper och färdigheter 

som förvärvats under praktiken. 
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Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Verksamheter och åtgärder som 

erbjuds av icke-vinstdrivande 

organisationer, inbegripet 

ungdomsorganisationer samt 

organisationer inom det civila samhället 

som hjälper ungdomar att få eller 

utveckla solidaritetsplaceringar och 

solidaritetsprojekt. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Utveckling och upprätthållande av 

ett kvalitetsmärke för enheter som är 

villiga att erbjuda placeringar för den 

europeiska solidaritetskåren, i syfte att 

säkerställa efterlevnaden av principerna 

och kraven i stadgan för den europeiska 

solidaritetskåren. 

(b) Utveckling och upprätthållande av 

ett kvalitetsmärke som tilldelas på 

grundval av gemensamma kriterier som 

erkänts på EU-nivå för enheter som är 

villiga att erbjuda placeringar för den 

europeiska solidaritetskåren, i syfte att 

säkerställa efterlevnaden av principerna 

och kraven i stadgan för den europeiska 

solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Inrättande, underhåll och 

uppdatering av den europeiska 

solidaritetskårens portal och andra 

relevanta nättjänster samt nödvändiga it-

supportsystem och webbaserade verktyg. 

(d) Inrättande, underhåll och 

uppdatering av den europeiska 

solidaritetskårens portal och andra 

relevanta nättjänster som ska vara 

tillgängliga på alla unionens officiella 

språk samt nödvändiga it-supportsystem 

och webbaserade verktyg. 
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Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det belopp som avses i punkt 1 

inkluderar en finansieringsram på 

294 200 000 euro1a i löpande priser 

bestående av 

 (a)  Erasmus+-programmet med 197 

700 000 euro i löpande priser, 

 (b)  programmet för sysselsättning och 

social innovation med 10 000 000 euro i 

löpande priser, 

 (c)  den outnyttjade delen av 

marginalen under rubrik 1a (inklusive 

den samlade marginalen för åtaganden), 

med 86 500 000 euro i löpande priser. 

 __________________ 

 1aDenna finansieringsram utgör det 

särskilda referensbeloppet, i den mening 

som avses i punkt 17 i det 

interinstitutionella avtalet (2013/C 

373/01) mellan Europaparlamentet, rådet 

och kommissionen om budgetdisciplin, 

samarbete i budgetfrågor och sund 

ekonomisk förvaltning. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Det belopp som avses i punkt 1 

inkluderar en finansieringsram på 

294 200 000 euro33 i löpande priser 

kompletterad med bidrag från 

2. Det belopp som avses i punkt 1a 

kompletteras med bidrag från 

__________________  

33 Denna finansieringsram utgör det  



 

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

 SV 

särskilda referensbeloppet, i den mening 

som avses i punkt 17 i det 

interinstitutionella avtalet av den 2 

december 2013 mellan 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin, 

samarbete i budgetfrågor och sund 

ekonomisk förvaltning. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Det ekonomiska stöd för 

solidaritetsplaceringar och 

solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 a 

och b ska följa den indikativa 

uppdelningen på 80 % för volontärplatser 

och solidaritetsprojekt och 20 % för 

praktikplatser och anställningar. 

3. Det ekonomiska stöd för 

solidaritetsplaceringar och 

solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 a 

och b ska följa den indikativa 

uppdelningen på 70 % för volontärplatser 

och solidaritetsprojekt och 30 % för 

praktikplatser och anställningar. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Ett deltagande land får ställa 

nationella medel till stödmottagarnas 

förfogande som ska förvaltas enligt 

reglerna för den europeiska 

solidaritetskåren, och för detta ändamål 

utnyttja den europeiska solidaritetskårens 

decentraliserade strukturer, under 

förutsättning att landet står för en 

kompletterande proportionell finansiering 

av dessa strukturer. 

6. Ett deltagande land eller en 

regional eller lokal enhet får ställa 

ytterligare medel till stödmottagarnas 

förfogande som ska förvaltas enligt 

reglerna för den europeiska 

solidaritetskåren, och för detta ändamål 

utnyttja den europeiska solidaritetskårens 

decentraliserade strukturer, under 

förutsättning att landet står för en 

kompletterande proportionell finansiering 

av dessa strukturer. 
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Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I syfte att förenkla de krav som 

åläggs stödmottagarna bör 

klumpsummor, enhetskostnader och 

schablonbelopp användas i största 

möjliga utsträckning. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska delta i den 

europeiska solidaritetskåren. 

1. Den europeiska solidaritetskåren 

ska vara öppen för deltagande från 

följande länder: 

 (a) Medlemsstaterna. 

 (b) De anslutande länderna, 

kandidatländerna och de potentiella 

kandidatländer som omfattas av en 

föranslutningsstrategi, i enlighet med de 

allmänna principerna och villkoren för 

deras deltagande i unionens program i 

deras respektive ramavtal, beslut från 

associeringsrådet eller liknande 

överenskommelser. 

 (c) De Eftaländer som tillhör EES-

avtalet, i enlighet med bestämmelserna i 

det avtalet. 

 (d) De länder som omfattas av den 

europeiska grannskapspolitiken och som 

har ingått avtal med unionen enligt vilka 

de kan delta i unionens program, förutsatt 

att ett bilateralt avtal ingås med unionen 

om villkoren för deras deltagande i den 

europeiska solidaritetskåren. 
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 Medlemsstaterna ska delta i den 

europeiska solidaritetskåren för att stärka 

den sociala sammanhållningen genom 

solidaritetsinsatser och unionsinsatser. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den europeiska solidaritetskåren 

ska också vara öppen för deltagande av 

andra länder på grundval av bilaterala 

avtal. Samarbetet ska i förekommande fall 

baseras på ytterligare anslag som 

tillhandahålls i enlighet med förfaranden 

som fastställs tillsammans med de 

länderna. 

2. Den europeiska solidaritetskåren 

ska också vara öppen för deltagande av 

andra länder på grundval av bilaterala och 

multilaterala avtal för gränsöverskridande 

projekt med länder utanför EU. 

Samarbetet ska i förekommande fall 

baseras på ytterligare anslag som 

tillhandahålls i enlighet med förfaranden 

som fastställs tillsammans med de 

länderna. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ungdomar i åldern 17–30 år som 

vill delta i den europeiska solidaritetskåren 

ska registrera sig på den europeiska 

solidaritetskårens portal. När en placering 

eller ett projekt påbörjas ska dock den 

registrerade personen vara minst 18 år men 

inte över 30 år. 

1. Ungdomar i åldern 17–30 år som 

vill delta i den europeiska solidaritetskåren 

ska registrera sig på den europeiska 

solidaritetskårens portal eller ansluta sig 

till programmet genom redan befintliga 

ansökningsprocesser som erbjuds av 

koordinerande och sändande 

organisationer. När en placering eller ett 

projekt påbörjas ska dock den registrerade 

personen vara minst 18 år men inte över 30 

år. Ungdomar får delta i detta projekt så 

många gånger som de vill, oavsett 

tillgänglighet. 
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Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En ansökan från en ung person 

till ett mer långsiktigt program får inte 

avslås om den berörda personen kommer 

att fylla 30 år under projektets löptid. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid genomförandet av denna 

förordning ska kommissionen och de 

deltagande länderna säkerställa att 

särskilda ansträngningar görs för att främja 

social integration, i synnerhet för 

missgynnade ungdomars deltagande. 

2. Vid genomförandet av denna 

förordning ska kommissionen och de 

deltagande länderna säkerställa att 

särskilda ansträngningar görs för att främja 

social integration, i synnerhet för 

missgynnade ungdomars deltagande, så att 

alla deltagare garanteras en specifik 

volontärutbildning. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den europeiska solidaritetskåren är 

öppen för deltagande av offentliga och 

privata enheter och internationella 

organisationer, under förutsättning att de 

har tilldelats den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke. 

1. Den europeiska solidaritetskåren är 

öppen för deltagande av offentliga och 

privata icke-vinstdrivande enheter och 

internationella organisationer, som avses i 

artikel 2.4 under förutsättning att de har 

tilldelats den europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke, i linje med målen i denna 

förordning, så att tillgången till den 

europeiska solidaritetskåren görs mer 

flexibel med enkla och tydliga regler. 
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Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Som ett resultat av bedömningen 

kan enheten tilldelas den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke. 

Kvalitetsmärkningen ska omprövas 

regelbundet och kan återkallas. 

3. Som ett resultat av bedömningen 

kan enheten tilldelas den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke. 

Kvalitetsmärkningen ska omprövas 

regelbundet och kan återkallas, men får 

senare tilldelas på nytt efter ytterligare 

bedömning. Resultaten från 

omprövningen av enheter ska utgöra en 

del av den utvärdering och övervakning 

som avses i artikel 15 och särskilt av den 

framstegsrapport som kommissionen ska 

offentliggöra 2020. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje offentlig eller privat enhet som är 

etablerad i ett deltagande land samt 

internationella organisationer som 

genomför solidaritetsverksamhet i de 

deltagande länderna kan ansöka om 

finansiering. När det gäller verksamhet 

som avses i artikel 7.1 a ska det vara en 

förutsättning för finansiering genom den 

europeiska solidaritetskåren att den 

deltagande organisationen tilldelats ett 

kvalitetsmärke. När det gäller 

solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b 

får fysiska personer också ansöka om 

finansiering för informella grupper av 

deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren. 

Varje offentlig eller privat icke-

vinstdrivande enhet som är etablerad i ett 

deltagande land samt internationella 

organisationer som genomför 

solidaritetsverksamhet i de deltagande 

länderna kan ansöka om finansiering. När 

det gäller verksamhet som avses i 

artikel 7.1 a ska det vara en förutsättning 

för finansiering genom den europeiska 

solidaritetskåren att den deltagande 

organisationen tilldelats ett kvalitetsmärke. 

När det gäller solidaritetsprojekt som avses 

i artikel 7.1 b får fysiska personer också 

ansöka om finansiering för informella 

grupper av deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren. Ansökan om och 

fördelning av finansiering bör 

genomföras på ett sätt som säkerställer en 

snabb och effektiv hantering av 

samhällsutmaningar. 
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Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Framstegen vad gäller de särskilda målen 

ska mätas med hjälp av indikatorer, till 

exempel följande: 

Framstegen vad gäller de särskilda målen 

och placeringarnas kvalitet ska utvärderas 

med hjälp av indikatorer, till exempel 

följande: 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Antal deltagare med volontärplatser 

(inom landet och gränsöverskridande). 

(a) Antal deltagare med 

volontärplatser, efter land, ålder och kön. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Antal deltagare i solidaritetsprojekt. (d) Antal deltagare i solidaritetsprojekt, 

efter land, ålder och kön. 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Antal organisationer med den 

europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke. 

(e) Antal organisationer med den 

europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke, efter land. 
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Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Andel deltagare som har erhållit 

ett certifikat, t.ex. ett Youthpass, ett 

utbildningsbevis eller någon annan form 

av formellt erkännande för sitt deltagande 

i den europeiska solidaritetskåren, efter 

land, ålder och kön. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led eb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (eb) Andel deltagare som anger att 

deras personliga, utbildningsmässiga, 

sociala och medborgerliga utveckling har 

stärkts, efter land, ålder och kön. 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led ec (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ec) Andel deltagare som anger att 

deras språkkunskaper har stärkts, efter 

land, ålder och kön. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led ed (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ed) Andel deltagare som anger att de 

kommer att fortsätta engagera sig i 
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solidaritetsverksamhet, efter land, ålder 

och kön. 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led ee (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ee) Andel deltagare med 

funktionshinder, efter land, ålder, kön 

och typ av placering. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Ett system för återkoppling ska också 

inrättas på den europeiska 

solidaritetskårens portal som tar emot 

kommentarer från deltagarna om 

kvaliteten på deras placeringar. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast sex månader efter det att denna 

förordning har trätt i kraft ska 

kommissionen upprätta ett detaljerat 

program för övervakning av resultaten och 

effekterna av denna förordning. 

Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 1 ska kommissionen senast sex 

månader efter det att denna förordning har 

trätt i kraft upprätta ett detaljerat program 

för övervakning av resultaten och 

effekterna av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Fyra år efter ... 

[tillämpningsdatum för denna förordning] 

ska kommissionen i syfte att utvärdera 

erfarenheterna från den europeiska 

solidaritetskåren offentliggöra en rapport 

om bästa praxis som kan ligga till grund 

för framtida politiska mål och 

sammanhållningsmål. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska i samarbete med 

de deltagande länderna säkerställa 

spridning av information, marknadsföring 

och uppföljning av samtliga insatser som 

får stöd inom ramen för den europeiska 

solidaritetskåren. 

1. Kommissionen ska i samarbete med 

de deltagande länderna säkerställa 

spridning av information, marknadsföring 

och uppföljning av samtliga insatser som 

får stöd inom ramen för den europeiska 

solidaritetskåren, särskilt genom IKT-

lösningar, såsom en portal som finns 

tillgänglig på unionens alla officiella 

språk, med särskilt fokus på lika 

möjligheter och lika tillgänglighet. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommunikationsverksamheten ska 

också bidra till att sprida informationen om 

unionens politiska prioriteringar, förutsatt 

att dessa anknyter till det allmänna målet i 

denna förordning. 

3. Kommunikationsverksamheten ska 

också bidra till att sprida informationen om 

unionens politiska prioriteringar, förutsatt 

att dessa anknyter till det allmänna målet i 

denna förordning och innebär ett 

mervärde och synlighet för unionen. 
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Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den nationella myndigheten ska 

utse ett oberoende revisionsorgan. Det 

oberoende revisionsorganet ska avge ett 

revisionsuttalande om den årliga 

förvaltningsförklaring som avses i artikel 

60.5 i förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012. 

1. Den nationella myndigheten ska i 

enlighet med principen om öppenhet utse 

ett oberoende revisionsorgan. Det 

oberoende revisionsorganet ska avge ett 

revisionsuttalande om den årliga 

förvaltningsförklaring som avses i artikel 

60.5 i förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Interna kontrollstandarder för de 

nationella programkontoren och reglerna 

för de nationella programkontorens 

förvaltning av unionens medel för 

bidragsstöd. 

(a) Interna kontrollstandarder för de 

nationella programkontoren och reglerna 

för de nationella programkontorens 

förvaltning av unionens medel för 

bidragsstöd, med beaktande av kraven på 

förenkling så att inte deltagande 

organisationer belastas ytterligare. 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Vid genomförandet av den 

europeiska solidaritetskåren ska 

kommissionen ha ett nära samarbete med 

den nationella myndighet som utsetts för 

den europeiska solidaritetskåren. 

 



 

AD\1138578SV.docx 41/44 PE608.135v02-00 

 SV 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kommissionen ska organisera 

regelbundna möten med nätverket av 

nationella programkontor för att säkerställa 

ett enhetligt genomförande av den 

europeiska solidaritetskåren i samtliga 

deltagande länder. 

7. Kommissionen ska organisera 

regelbundna möten med nätverket av 

nationella programkontor och andra 

aktörer som är involverade i den 

europeiska solidaritetskårens verksamhet 

för att säkerställa ett enhetligt 

genomförande av den europeiska 

solidaritetskåren i samtliga deltagande 

länder. 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De nationella programkontoren ska 

vara ansvariga för de primära kontrollerna 

av bidragsmottagarna för de av den 

europeiska solidaritetskårens åtgärder som 

anförtros dem. Dessa kontroller ska 

erbjuda en rimlig säkerhet för att de 

tilldelade bidragen används som avsetts 

och i enlighet med gällande unionsregler. 

3. De nationella programkontoren ska 

vara ansvariga för de primära kontrollerna 

av bidragsmottagarna för de av den 

europeiska solidaritetskårens åtgärder som 

anförtros dem. Dessa kontroller ska vara 

proportionerliga och relevanta och 

erbjuda en rimlig säkerhet för att de 

tilldelade bidragen används som avsetts 

och i enlighet med gällande unionsregler, 

med beaktande av kraven på förenkling så 

att inte deltagande organisationer belastas 

ytterligare. I syfte att förenkla de krav 

som åläggs stödmottagarna ska dessutom 

klumpsummor, enhetskostnader eller 

schablonbelopp användas i största 

möjliga utsträckning. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att genomföra denna förordning 

ska kommissionen anta arbetsprogram 

genom genomförandeakter. Varje 

arbetsprogram ska säkerställa att de 

allmänna och särskilda mål som fastställs i 

artiklarna 3 och 4 genomförs på ett 

enhetligt sätt och ange de förväntade 

resultaten, metoden för genomförande och 

dess totala belopp. Arbetsprogrammen ska 

också innehålla en beskrivning av de 

åtgärder som ska finansieras, en uppgift om 

det belopp som ska anslås till varje åtgärd, 

samt en uppgift om fördelningen av medel 

mellan de deltagande länderna för de 

åtgärder som ska förvaltas av de nationella 

programkontoren och en vägledande 

tidsplan för genomförandet. 

1. För att genomföra denna förordning 

ska kommissionen anta arbetsprogram 

genom genomförandeakter. Varje 

arbetsprogram ska säkerställa att de 

allmänna och särskilda mål som fastställs i 

artiklarna 3 och 4 genomförs på ett 

enhetligt sätt och ange de förväntade 

resultaten, metoden för genomförande och 

dess totala belopp. Arbetsprogrammen ska 

också innehålla en beskrivning av de 

åtgärder som ska finansieras, inbegripet 

gemensamma åtgärder på 

gränsöverskridande nivå, en uppgift om 

det belopp som ska anslås till varje åtgärd, 

samt en uppgift om fördelningen av medel 

mellan de deltagande länderna för de 

åtgärder som ska förvaltas av de nationella 

programkontoren och en vägledande 

tidsplan för genomförandet. 
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