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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som främjar solidaritet som ett 
grundläggande EU-värde bland unionsmedborgarna och medlemsstaterna, och skapar 
möjligheter för ungdomar att arbeta som volontärer eller i projekt i det egna landet eller 
utomlands, till fördel för lokalsamhällen och människor i hela EU.

Den solidaritetsverksamhet som erbjuds ungdomar bör vara av hög kvalitet, i det avseendet att 
verksamheten bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen, 
ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt 
tillgänglig för unga människor, och genomföras under säkra och sunda förhållanden. 
Föredraganden har särskilt betonat att den solidaritetsverksamhet som erbjuds ungdomar bör 
rikta sig till dem som varken arbetar eller studerar.

Volontärverksamhet både inom och utanför unionen är en värdefull erfarenhet som ger 
tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker unga människors personliga, 
sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och 
anställbarhet. Föredraganden har betonat att deltagarna i volontärverksamhet bör få 
fullständig ersättning för sina kostnader i samband med frivilligarbetet, såsom logi, lokala 
transporter, fickpengar, måltider samt transporter från bostadsorten till platsen där 
verksamheten äger rum och tillbaka. 

Europeiska solidaritetskåren ger unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som 
syftar till att ta itu med särskilda utmaningar till förmån för sina samhällen på lokal och 
regional nivå. Dessa projekt utgör en språngbräda för ytterligare engagemang i 
solidaritetsverksamhet och ett tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva 
genomföra solidaritetsinsatser. Dessutom är europeiska solidaritetskårsprojekt ett första steg 
för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga 
organisationer, företag inom den sociala sektorn eller andra organisationer med 
solidaritetsverksamhet, icke-vinstdrivande verksamhet eller ungdomsverksamhet.
 
Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör först kvalitetsmärkas som en 
förutsättning för deltagandet. Föredraganden har betonat att den tilldelade 
kvalitetsmärkningen bör omprövas minst vartannat år och får upphävas om det under de 
kontroller som ska utföras konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är 
uppfyllda.

Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och 
resultat som insatser stödda av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell, 
regional och lokal nivå. Därför bör man särskilt uppmärksamma sociala företag och 
uppmuntra dem att stödja Europeiska solidaritetskårens verksamhet. För att bättre uppnå 
Europeiska solidaritetskårsprogrammets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och 
nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, sociala 
företag, ungdomsorganisationer och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser.

Genom detta förslag införs flera förenklingar för enskilda personer, organisationer och 
institutioner. Föredraganden föreslår ytterligare förenklingar av det befintliga finansiella 
förfarandet genom att man ger företräde åt det förenklade kostnadsalternativet i syfte att 
förenkla kraven för stödmottagarna. Föredraganden tillstyrker förslaget om att fastställa 
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interna kontrollstandarder för de berörda nationella programkontoren och reglerna för de 
nationella programkontorens förvaltning av unionens medel till bidragsstöd, men kraven på 
förenkling bör beaktas så att de aktörer och organisationer som deltar inte belastas ytterligare.

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 invånarna och mellan 
medlemsstaterna. Denna gemensamma 
värdegrund vägleder unionens handlande 
och ger den enighet som krävs för att 
hantera nuvarande och framtida 
samhällsutmaningar – utmaningar som 
unga EU-medborgare är beredda att anta 
genom att uttrycka sin solidaritet i 
praktiken.

(1) Europeiska unionen bygger på 
gemensamma värden och solidaritet 
mellan invånarna, medlemsstaterna och 
generationerna. Denna gemensamma 
värdegrund vägleder unionens handlande 
och ger den enighet som krävs för att 
hantera nuvarande och framtida 
samhällsutmaningar på EU-nivå och 
internationell nivå – utmaningar som unga 
EU-medborgare är beredda att anta genom 
att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

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, ge unga 
människor fler och bättre möjligheter till 
solidaritetsverksamhet inom flera olika 
områden och stödja nationella och lokala 
aktörer i deras ansträngningar att hantera 
olika utmaningar och kriser. Med 
meddelandet inleddes Europeiska 

(3) I sitt meddelande En europeisk 
solidaritetskår av den 7 december 201618 
underströk kommissionen behovet av att 
stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga 
människor fler och bättre möjligheter till 
solidaritetsverksamhet inom flera olika 
områden och stödja nationella, regionala 
och lokala aktörer i deras ansträngningar 
att hantera olika utmaningar och kriser. 
Med meddelandet inleddes Europeiska 
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solidaritetskårens första fas där olika 
unionsprogram har använts för att erbjuda 
unga i hela unionen volontärarbete, praktik 
eller jobb.

solidaritetskårens första fas där olika 
unionsprogram har använts för att erbjuda 
unga i hela unionen volontärarbete, praktik 
eller jobb.

___________________ __________________
18 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén: En europeisk 
solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

18 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén: En europeisk 
solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att 
engagera sig i solidaritetsverksamhet som 
låter dem uttrycka sitt 
samhällsengagemang och samtidigt 
förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter 
och kunskaper som gagnar deras 
personliga, utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, och därmed förbättra sin 
anställbarhet. Sådan verksamhet bör också 
stödja mobilitet för unga volontärer, 
praktikanter och arbetstagare.

(5) Unga bör erbjudas ett enkelt och 
inkluderande sätt att engagera sig i 
solidaritetsverksamhet som låter dem 
uttrycka sitt samhällsengagemang, 
inklusive sitt engagemang för 
lokalsamhällen, och samtidigt förvärva 
nyttiga erfarenheter, insikter, färdigheter 
och kunskaper som gagnar deras 
personliga, utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, och därmed förbättra sin 
anställbarhet på nationell, regional, 
europeisk och i förekommande fall 
gränsöverskridande eller internationell 
nivå. Sådan verksamhet bör också stödja 
mobilitet för unga volontärer, praktikanter 
och arbetstagare.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den 
meningen att den bör fylla icke 

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds unga bör vara av hög kvalitet och 
särskilt riktas till dem som varken arbetar 
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tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 
stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet 
att skaffa sig värdefull kunskap och 
kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för 
unga, och genomföras under säkra och 
sunda förhållanden.

eller studerar, i den meningen att 
verksamheten bör fylla icke tillgodosedda 
samhällsbehov, bidra till att stärka 
lokalsamhällen, social sammanhållning, 
ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull 
kunskap, färdighet och kompetens, vara 
ekonomiskt tillgänglig för unga, och 
genomföras under säkra, inkluderande och 
sunda förhållanden.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europeiska solidaritetskåren 
fungerar som en gemensam inkörsport till 
solidaritetsverksamhet i och utanför 
unionen. Samstämmighet och 
komplementaritet bör säkerställas med 
unionens andra relevanta politikområden 
och program. Solidaritetskåren bör bygga 
vidare på styrkor och synergieffekter hos 
tidigare och befintliga program, särskilt 
Europeiska volontärtjänsten19 och EU-
frivilliga för humanitärt arbete20. Den 
kompletterar också medlemsstaternas 
insatser för att stödja unga och underlätta 
deras övergång från skola till arbetsliv 
inom ramen för ungdomsgarantin genom 
att ge dem ytterligare möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden i form av 
praktik och jobb inom 
solidaritetsverksamhet i det egna landet 
eller utomlands. Man säkerställer också 
komplementaritet med befintliga nätverk 
på unionsnivå som är relevanta för kårens 
verksamhet, till exempel det europeiska 
nätverket för offentliga arbetsförmedlingar 
Eures och Eurodesk. Dessutom bör man 
säkerställa att befintliga relevanta program, 
särskilt nationella solidaritets- och 
utbytesprogram för ungdomar, och 
solidaritetskåren kompletterar varandra, 
med utgångspunkt i bästa praxis när så är 

(7) Europeiska solidaritetskåren 
fungerar som en gemensam inkörsport till 
solidaritetsverksamhet i och utanför 
unionen. Samstämmighet och 
komplementaritet bör säkerställas med 
unionens andra relevanta politikområden 
och program. Solidaritetskåren bör bygga 
vidare på styrkor och synergieffekter hos 
tidigare och befintliga program, särskilt 
Europeiska volontärtjänsten19 och EU-
frivilliga för humanitärt arbete20. Den 
kompletterar också medlemsstaternas, 
regioners och städers insatser för att stödja 
unga och underlätta deras övergång från 
skola till arbetsliv inom ramen för 
ungdomsgarantin genom att ge dem 
ytterligare möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden i form av praktik och 
jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna 
landet eller utomlands. Man säkerställer 
också komplementaritet med befintliga 
nätverk på unionsnivå som är relevanta för 
kårens verksamhet, till exempel det 
europeiska nätverket för offentliga 
arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. 
Dessutom bör man säkerställa att befintliga 
relevanta program, särskilt nationella 
solidaritets- och utbytesprogram för 
ungdomar, och solidaritetskåren 
kompletterar varandra, med utgångspunkt i 
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lämpligt. bästa praxis när så är lämpligt.

_________________ _________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott och om upphävande av besluten nr 
1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 
1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 
50–73).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av 
”Erasmus+”: Unionens program för allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och 
idrott och om upphävande av besluten nr 
1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 
1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 
50–73).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 
2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd 
(initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 
2014 om inrättande av en europeisk 
frivilligkår för humanitärt bistånd 
(initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Europeiska solidaritetskåren bör ge 
unga nya möjligheter till volontärarbete, 
praktik eller jobb inom 
solidaritetsverksamhet och möjlighet att 
utforma och utveckla solidaritetsprojekt på 
eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till 
att förbättra deras personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 
och yrkesmässiga utveckling. Europeiska 
solidaritetskåren stöder också 
nätverksarbete för kårens deltagare och 
organisationer samt åtgärder för att 
säkerställa kvaliteten på den understödda 
verksamheten och validera 
läranderesultaten. Den kommer därför 
också att bidra till europeiskt samarbete 
som är relevant för unga och öka insikten 
om dess positiva effekter.

(9) Europeiska solidaritetskåren bör ge 
unga nya möjligheter till volontärarbete, 
praktik eller jobb inom 
solidaritetsverksamhet och möjlighet att 
utforma och utveckla solidaritetsprogram 
och solidaritetsprojekt på eget initiativ. 
Dessa möjligheter bidrar till att förbättra 
deras personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling. Europeiska solidaritetskåren 
stöder också nätverksarbete för kårens 
deltagare och organisationer samt åtgärder 
för att säkerställa kvaliteten på den 
understödda verksamheten och validera 
läranderesultaten. Den kommer därför 
också att bidra till europeiskt samarbete 
som är relevant för unga och öka insikten 
om dess positiva effekter.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Verksamheten bör gynna 
lokalsamhällen och samtidigt främja den 
enskildes personliga, utbildningsmässiga, 
sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, vilket kan ske i form av 
volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller 
nätverksarbete inom 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, 
kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, 
socialt stöd och välfärd, mottagande och 
integration av tredjelandsmedborgare, 
territoriellt samarbete och sammanhållning 
samt samarbete över gränserna. Sådan 
solidaritetsverksamhet bör omfatta en 
gedigen aspekt av lärande och utbildning 
genom lämplig verksamhet som kan 
erbjudas deltagarna före, under och efter 
solidaritetsverksamheten.

(10) Verksamheten bör gynna 
lokalsamhällen och stödjas av de lokala 
och regionala myndigheterna och 
samtidigt främja den enskildes personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga 
och yrkesmässiga utveckling, vilket kan 
ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, 
projekt eller nätverksarbete, IT och ny 
teknik inom olika områden, t.ex. formell 
och icke-formell undervisning och 
informellt lärande, interkulturell dialog, 
social inkludering, 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, 
kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, 
socialt stöd och välfärd, mottagande och 
integration av tredjelandsmedborgare, 
territoriellt samarbete och sammanhållning 
samt samarbete över gränserna. Sådan 
solidaritetsverksamhet bör omfatta en 
gedigen aspekt av undervisning, lärande 
och utbildning genom lämplig verksamhet 
som kan erbjudas deltagarna före, under 
och efter solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Volontärverksamhet (både i och (11) Volontärverksamhet (både i och 
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utanför unionen) är en värdefull erfarenhet 
som ger tillfälle till icke-formellt och 
informellt lärande som stärker de ungas 
personliga, sociala, utbildningsmässiga och 
yrkesmässiga utveckling, aktiva 
medborgarskap och anställbarhet. 
Volontärverksamheten bör inte inverka 
negativt på potentiell eller befintlig betald 
anställning och bör inte heller ses som en 
ersättning för denna. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör samarbeta om 
ungdomspolitiska insatser för 
volontärarbete genom den öppna 
samordningsmetoden.

utanför unionen) är en värdefull erfarenhet 
som ger tillfälle till icke-formellt och 
informellt lärande som stärker de ungas 
personliga, sociala, utbildningsmässiga och 
yrkesmässiga utveckling, aktiva 
medborgarskap, utbyte av god praxis och 
utsikter till anställbarhet på 
arbetsmarknaden. Volontärverksamheten 
bör inte inverka negativt på potentiell eller 
befintlig betald anställning och bör inte 
heller ses som en ersättning för denna. 
Deltagarna i volontärverksamhet bör få 
tillräcklig ersättning för sina kostnader i 
samband med verksamheten, medräknat 
logi, lokala transporter, fickpengar, 
måltider samt transporter från 
bostadsorten till platsen där verksamheten 
äger rum och tillbaka. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör samarbeta om 
ungdomspolitiska insatser för 
volontärarbete genom den öppna 
samordningsmetoden.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ungas initiativförmåga är en viktig 
tillgång för samhället och 
arbetsmarknaden. Europeiska 
solidaritetskåren bidrar till att främja denna 
aspekt genom att ge unga möjlighet att 
utforma och genomföra egna projekt för att 
tillgodose särskilda behov i sina 
lokalsamhällen. Dessa projekt är ett 
tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga 
människor att själva genomföra 
solidaritetsinsatser. De kan också fungera 
som en språngbräda för ytterligare 
engagemang i solidaritetsverksamhet och 
är ett första steg för att uppmuntra 
kårdeltagarna att starta företag eller bilda 
föreningar, icke-statliga organisationer 
eller andra organisationer med 

(13) Ungas initiativförmåga är en viktig 
tillgång för samhället och 
arbetsmarknaden. Europeiska 
solidaritetskåren bidrar till att främja denna 
aspekt genom att ge unga möjlighet att 
utforma och genomföra egna projekt för att 
tillgodose särskilda behov i sina lokala och 
regionala samhällen, om så är nödvändigt 
med hänsyn till särskilda lokala, 
regionala och gränsöverskridande 
faktorer. Dessa projekt är ett tillfälle att 
utveckla innovativa lösningar på centrala 
utmaningar och hjälpa unga människor att 
själva genomföra solidaritetsinsatser. De 
kan också fungera som en språngbräda för 
ytterligare engagemang i 
solidaritetsverksamhet och är ett första steg 
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solidaritetsverksamhet, 
ungdomsverksamhet eller icke-
vinstdrivande verksamhet.

för att uppmuntra kårdeltagarna att starta 
företag eller bilda föreningar, icke-statliga 
organisationer, sociala företag eller andra 
organisationer med solidaritetsverksamhet, 
ungdomsverksamhet eller icke-
vinstdrivande verksamhet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att säkerställa kvaliteten på de 
verksamheter och andra möjligheter som 
erbjuds genom Europeiska 
solidaritetskåren, i synnerhet genom att 
erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, 
försäkring, administrativt stöd och stöd 
efter verksamheten samt validera de 
kunskaper och färdigheter som de förvärvat 
genom sin kårerfarenhet. Volontärernas 
säkerhet och trygghet är av yttersta vikt 
och de bör inte skickas på uppdrag i 
områden där det råder internationella eller 
inhemska väpnade konflikter.

(15) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att säkerställa kvaliteten på de 
verksamheter och andra möjligheter som 
erbjuds genom Europeiska 
solidaritetskåren, i synnerhet genom att 
erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, 
tillgång till personliga stödtjänster, 
försäkring, administrativt stöd och stöd 
före och efter verksamheten samt validera 
de kunskaper och färdigheter som de 
förvärvat genom sin kårerfarenhet. 
Volontärernas säkerhet och trygghet är av 
yttersta vikt och de bör inte skickas på 
uppdrag i områden där det råder 
internationella eller inhemska väpnade 
konflikter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En kvalitetsmärkning bör 
säkerställa att de deltagande 
organisationerna uppfyller Europeiska 
solidaritetskårens principer och krav vad 
gäller deras rättigheter och skyldigheter 
under alla skeden av 
solidaritetsverksamheten. Att ha fått 

(17) En kvalitetsmärkning bör 
säkerställa att de deltagande 
organisationerna verkligen uppfyller 
Europeiska solidaritetskårens principer och 
krav på kontinuerlig basis vad gäller deras 
rättigheter och skyldigheter under alla 
skeden av solidaritetsverksamheten, även 
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kvalitetsmärkningen är en förutsättning för 
att få delta, men bör inte automatiskt leda 
till finansiering inom Europeiska 
solidaritetskåren.

under förberedelserna och uppföljningen. 
Att ha fått kvalitetsmärkningen är en 
förutsättning för att få delta, men bör inte 
automatiskt leda till finansiering inom 
Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla enheter som vill delta i 
Europeiska solidaritetskåren bör 
kvalitetsmärkas under förutsättning att de 
uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med 
kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande 
av Europeiska solidaritetskårens 
genomförandeorgan. Den tilldelade 
kvalitetsmärkningen bör regelbundet 
omprövas och kunna upphävas om det vid 
kontroller konstateras att villkoren inte 
längre är uppfyllda.

(18) Alla enheter som vill delta i 
Europeiska solidaritetskåren bör 
kvalitetsmärkas under förutsättning att de 
uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med 
kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande 
av Europeiska solidaritetskårens 
genomförandeorgan. Den tilldelade 
kvalitetsmärkningen bör omprövas minst 
vart fjärde år och kunna upphävas om det 
vid kontroller konstateras att villkoren för 
dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör bli lättare att driva 
Europeiska solidaritetskårens projekt i 
större skala. Särskilda åtgärder bör vidtas 
för att hjälpa dem som ansvarar för 
solidaritetskårsprojekt att söka bidrag eller 
skapa synergieffekter genom stöd från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och programmen för 
migration, säkerhet, rättvisa och 
medborgarskap, hälsa och kultur.

(21) Det bör bli lättare att driva 
Europeiska solidaritetskårens projekt i 
större skala. Samtidigt bör potentiella 
bidragsmottagare ges tillgång till korrekta 
och kontinuerligt uppdaterade uppgifter 
om dessa möjligheter. Särskilda åtgärder 
bör vidtas för att hjälpa dem som ansvarar 
för solidaritetskårsprojekt att söka bidrag 
eller skapa synergieffekter genom stöd från 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och programmen för 
migration, säkerhet, rättvisa och 
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medborgarskap, hälsa och kultur.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) En portal för Europeiska 
solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande 
för att ge enkel tillgång till Europeiska 
solidaritetskåren och fungera som en 
gemensam kontaktpunkt för både 
intresserade personer och organisationer 
vad gäller exempelvis registrering, 
kartläggning och matchning av profiler och 
möjligheter, nätverksbyggande och 
virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd 
och stöd efter verksamheten samt andra 
användbara funktioner som kan uppkomma 
i framtiden.

(23) En portal för Europeiska 
solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande 
för att ge enkel och användarvänlig 
tillgång till Europeiska solidaritetskåren 
och fungera som en gemensam 
kontaktpunkt för både intresserade 
personer och organisationer vad gäller 
exempelvis registrering, kartläggning och 
matchning av profiler och möjligheter, 
nätverksbyggande och virtuella utbyten, 
kurser på nätet, språkstöd och stöd efter 
verksamheten samt andra användbara 
funktioner som kan uppkomma i framtiden.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att se till att alla unga, särskilt de med 
sämst förutsättningar, kan delta i 
Europeiska solidaritetskårens verksamhet. 
Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja 
social inkludering och deltagande av 
missgynnade unga, samt för att ta hänsyn 
till begränsningar som beror på att vissa 
landsbygdsområden, unionens yttersta 
randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna 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 så att 
Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. 

(28) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt att se till att alla unga, särskilt de med 
sämst förutsättningar, kan delta i 
Europeiska solidaritetskårens verksamhet. 
Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja 
social inkludering och deltagande av 
missgynnade unga, samt för att ta hänsyn 
till begränsningar som beror på att vissa 
landsbygdsområden, unionens yttersta 
randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna är så avlägset 
belägna. I samband med 
programövervakningen bör man därför 
rapportera om i vilken utsträckning 
programmet når sitt syfte att spegla 
samhällets mångskiftande 
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Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
Schengenregelverket och unionens 
lagstiftning om inresa och vistelse för 
tredjelandsmedborgare, lösa administrativa 
problem som gör det svårt att få visum och 
uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt 
sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett 
annat EU-land.

sammansättning med avseende på 
minoritetsgrupper, (nedsatt) 
funktionsförmåga, sociala/ekonomiska 
nackdelar samt deltagarnas regionala 
ursprung. De deltagande länderna bör på 
samma sätt sträva efter att vidta alla 
lämpliga åtgärder för att undanröja 
juridiska och administrativa hinder så att 
Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. 
Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan 
att det påverkar tillämpningen av 
Schengenregelverket och unionens 
lagstiftning om inresa och vistelse för 
tredjelandsmedborgare, lösa administrativa 
problem som gör det svårt att få visum och 
uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt 
sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett 
annat EU-land.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Lämplig utåtriktad verksamhet, 
med offentliggörande och spridning av de 
möjligheter och resultat som de insatser 
som stöds av programmet medför, bör 
säkerställas på europeisk, nationell och 
lokal nivå. Man bör särskilt uppmuntra 
sociala företag att stödja Europeiska 
solidaritetskårens verksamhet. Den 
utåtriktade verksamheten, 
offentliggörandet och spridningen bör utgå 
från alla de organ som genomför 
programmet med, i förekommande fall, 
stöd av andra viktiga parter.

(38) Lämplig utåtriktad verksamhet, 
med offentliggörande och spridning av de 
möjligheter och resultat som de insatser 
som stöds av programmet medför, bör 
säkerställas på europeisk, nationell, 
regional och lokal nivå. Man bör särskilt 
uppmuntra sociala företag att stödja 
Europeiska solidaritetskårens verksamhet. 
Den utåtriktade verksamheten, 
offentliggörandet och spridningen bör utgå 
från alla de organ som genomför 
programmet med, i förekommande fall, 
stöd av andra viktiga parter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att bättre nå programmets mål 
bör kommissionen, medlemsstaterna och 
nationella myndigheter samarbeta nära i 
partnerskap med icke-statliga 
organisationer, ungdomsorganisationer och 
lokala aktörer med sakkunskap om 
solidaritetsinsatser.

(39) För att bättre nå programmets mål 
bör kommissionen, medlemsstaterna och 
nationella myndigheter samarbeta nära i 
partnerskap med icke-statliga 
organisationer, sociala företag, 
ungdomsorganisationer och lokala aktörer 
med sakkunskap om solidaritetsinsatser, 
däribland byråer som arbetar med 
infrastruktur för och stöd till 
volontärarbete, till exempel 
volontärcentrum.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att säkerställa ett effektivt och 
verksamt genomförande av denna 
förordning bör programmet i största 
möjliga mån använda sig av befintliga 
administrativa arrangemang. 
Genomförandet av programmet överlåts 
därför till befintliga strukturer, dvs. 
kommissionen och de nationella 
programkontor som utses för förvaltningen 
av de insatser som avses i kapitel III i [den 
nya Erasmusförordningen]. Kommissionen 
bör regelbundet samråda med viktiga 
intressenter, bland annat deltagande 
organisationer, om genomförandet av 
Europeiska solidaritetskåren.

(41) För att säkerställa ett effektivt och 
verksamt genomförande av denna 
förordning bör programmet i största 
möjliga mån använda sig av befintliga 
administrativa arrangemang. 
Genomförandet av programmet överlåts 
därför till befintliga strukturer, dvs. 
kommissionen och de nationella 
programkontor som utses för förvaltningen 
av de insatser som avses i kapitel III i [den 
nya Erasmusförordningen]. Kommissionen 
bör regelbundet samråda med viktiga 
intressenter, bland annat deltagande 
organisationer, om genomförandet av 
Europeiska solidaritetskåren och aktivt 
involvera dem i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(1a)  volontär: en person som har 
registrerat sig på Europeiska 
solidaritetskårens portal och frivilligt 
utför verksamhet som gynnar samhället. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) solidaritetsprojekt: oavlönad 
solidaritetsverksamhet i hemlandet under 
högst tolv månader som grupper med minst 
fem kårdeltagare utför för att ta itu med 
viktiga problem i lokalsamhället och 
samtidigt tillföra ett tydligt europeiskt 
mervärde.

(9) solidaritetsprojekt: oavlönad 
nationell eller gränsöverskridande 
solidaritetsverksamhet under högst tolv 
månader som grupper med minst fem 
kårdeltagare eller en deltagande 
organisation utför för att ta itu med viktiga 
problem i lokalsamhället och samtidigt 
tillföra ett tydligt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmets särskilda mål är att ge 
unga personer, även de med sämre 
förutsättningar, lättillgängliga möjligheter 
till engagemang i solidaritetsverksamhet i 
och utanför Europa och samtidigt förbättra 
och validera deras färdigheter och 
underlätta deras anställbarhet och inträde 
på arbetsmarknaden.

2. Programmets särskilda mål är att ge 
unga personer, även de med sämre 
förutsättningar, lättillgängliga och 
inkluderande möjligheter till engagemang 
i solidaritetsverksamhet i och utanför 
Europa, med tonvikt på kandidatländer 
och potentiella kandidatländer, och 
samtidigt förbättra och validera deras 
insikter och färdigheter och underlätta 
deras anställbarhet och inträde på 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) sitt tillvägagångssätt för att 
involvera unga med olika bakgrund,

(d) sitt inkluderande tillvägagångssätt 
för att involvera unga med olika och 
missgynnad bakgrund, inbegripet de som 
måste överbrygga hinder för att fullt ut 
kunna delta i programmet,

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) åtgärder för att garantera kvaliteten 
på volontärarbete, praktik eller jobb, 
inklusive utbildning, språkligt stöd, 
kompletterande försäkringar, stöd före eller 
efter solidaritetsverksamheten och 
ytterligare användning av ungdomspasset 
som beskriver och dokumenterar de 
kunskaper som deltagarna förvärvat under 
solidaritetsverksamheten, samt 
kapacitetsuppbyggnad och administrativt 
stöd för deltagande organisationer,

(a) åtgärder för att garantera kvaliteten 
på och tillgängligheten till volontärarbete, 
praktik eller jobb, inklusive utbildning, 
språkligt stöd, kompletterande 
försäkringar, stöd före eller efter 
solidaritetsverksamheten och ytterligare 
användning av ungdomspasset som 
beskriver och dokumenterar de kunskaper 
som deltagarna förvärvat under 
solidaritetsverksamheten, samt 
kapacitetsuppbyggnad och administrativt 
stöd för deltagande organisationer,

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) åtgärder för att främja social 
inkludering och lika möjligheter, 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Volontärarbete som avses i 1. Volontärarbete som avses i 
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artikel 4.1 a ska ha ett inslag av lärande 
och utbildning, får inte ersätta 
praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte 
jämställas med en anställning och ska 
baseras på ett skriftligt volontäravtal.

artikel 4.1 a ska inriktas på och påverka 
fastställda samhällsbehov, ha ett inslag av 
lärande och utbildning, får inte ersätta 
praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte 
jämställas med en anställning och ska 
baseras på ett skriftligt volontäravtal. Ett 
sådant avtal ska säkerställa ett lämpligt 
rättsligt och socialt skydd för deltagaren. 
Deltagarna i volontärverksamhet bör få 
lämplig ersättning för sina kostnader i 
samband med verksamheten.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det förenklade kostnadsalternativet ska 
ges företräde i syfte att förenkla kraven 
för stödmottagarna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av denna förordning 
ska kommissionen, medlemsstaterna och 
övriga deltagande länder främja social 
inkludering och lika tillträdesvillkor, även 
för unga deltagare med sämre 
förutsättningar.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Som ett resultat av bedömningen 
kan enheten få Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning. 
Kvalitetsmärkningen ska omprövas 
regelbundet och kan återkallas.

3. Som ett resultat av bedömningen 
kan enheten få Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning. 
Kvalitetsmärkningen ska omprövas 
åtminstone vart fjärde år och kan 
återkallas i händelse av felaktig 
användning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En interimsutvärdering av 
programmet ska göras när det finns 
tillräcklig information om programmets 
genomförande, dock senast fyra år efter att 
programmet började genomföras. Den ska 
också åtföljas av en slutlig utvärdering av 
det föregående programmet.

2. En interimsutvärdering av 
programmet ska göras när det finns 
tillräcklig information om programmets 
genomförande, dock senast fyra år efter att 
programmet började genomföras. Den ska 
åtföljas av en slutlig utvärdering av det 
föregående programmet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet (i 
synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medierna och allmänheten.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet (i 
synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
snabb, enhetlig, verkningsfull och 
proportionell riktad information till olika 
målgrupper, däribland medierna och 
allmänheten.

Ändringsförslag 31
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende programmet och dess åtgärder 
och resultat. Medel som tilldelats 
programmet ska också bidra till den 
strategiska kommunikationen av unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende programmet, dess målgrupp, 
dess varaktighet och dess åtgärder och 
resultat. Medel som tilldelats programmet 
ska också bidra till den strategiska 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De nationella programkontor som 
avses i artikel 23 ska utveckla en 
konsekvent strategi för effektiv utåtriktad 
verksamhet samt spridning och utnyttjande 
av resultaten från de insatser som de stöder 
inom programmet, bistå kommissionen i 
den allmänna uppgiften att sprida 
information om programmet, inklusive 
information om insatser och verksamhet 
som förvaltas på nationell nivå och 
unionsnivå och dess resultat, samt 
informera relevanta målgrupper om 
insatser och verksamhet som genomförs i 
deras land.

3. De nationella programkontor som 
avses i artikel 23 ska utveckla en 
konsekvent strategi för information och 
effektiv utåtriktad verksamhet samt 
spridning till alla potentiella 
stödmottagare och utnyttjande av 
resultaten från de insatser som de stöder 
inom programmet, bistå kommissionen i 
den allmänna uppgiften att sprida 
information om programmet, inklusive 
information om insatser och verksamhet 
som förvaltas på nationell nivå och 
unionsnivå och dess resultat, samt 
informera relevanta målgrupper om 
insatser och verksamhet som genomförs i 
deras land.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Interna kontrollstandarder för de (a) Interna kontrollstandarder för de 
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berörda nationella programkontoren och 
reglerna för de nationella 
programkontorens förvaltning av unionens 
medel för bidragsstöd.

berörda nationella programkontoren och 
reglerna för de nationella 
programkontorens förvaltning av unionens 
medel för bidragsstöd, med hänsyn tagen 
till kraven på förenkling så att inte 
deltagande aktörer och organisationer 
belastas ytterligare.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Revisioner av användningen av 
unionens medel som utförs av personer 
eller enheter, inbegripet andra än sådana 
som görs på uppdrag av unionens 
institutioner eller organ, ska ligga till grund 
för den övergripande försäkran i enlighet 
med [artikel 127] i budgetförordningen.

1. Revisioner av användningen av 
unionens medel som utförs av personer 
eller enheter, inbegripet andra än sådana 
som görs på uppdrag av unionens 
institutioner eller organ, ska ligga till grund 
för den övergripande försäkran i enlighet 
med [artikel 127] i budgetförordningen och 
utföras enligt samma kriterier i alla 
medlemsstater.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella programkontoren ska 
vara ansvariga för de primära kontrollerna 
av bidragsmottagarna för de av Europeiska 
solidaritetskårens åtgärder som anförtros 
dem. Kontrollerna ska ge en rimlig 
försäkran om att de tilldelade bidragen 
används som avsetts och i enlighet med 
gällande unionsregler.

2. De nationella programkontoren ska 
vara ansvariga för de primära kontrollerna 
av bidragsmottagarna för de av Europeiska 
solidaritetskårens åtgärder som anförtros 
dem. Kontrollerna ska vara proportionella 
och lämpliga och ge en rimlig försäkran 
om att de tilldelade bidragen används som 
avsetts och i enlighet med gällande 
unionsregler.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att unionens 
ekonomiska intressen skyddas i samband 
med insatser som finansieras enligt denna 
förordning. 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Procentandel deltagare med sämre 
förutsättningar.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Procentandelar i fråga om 
könsfördelning, minoritetsgrupper, 
(nedsatt) funktionsförmåga samt 
deltagarnas regionala ursprung.
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