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Ändringsförslag 26
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Frivilligarbete är ett konkret och synligt 
uttryck för solidaritet som gör det möjligt 
för enskilda att ställa sitt kunnande, sina 
färdigheter och sin tid till sina 
medmänniskors förfogande utan 
ekonomisk vinning som primärt mål.

(2) Frivilligarbete är ett konkret och synligt 
uttryck för solidaritet som gör det möjligt 
för enskilda att ställa sitt kunnande, sina 
färdigheter och erfarenheter och sin tid till 
sina medmänniskors förfogande utan 
ekonomisk vinning som primärt mål men 
med en önskan om att tillgodose särskilda 
humanitära behov i samband med 
humanitära kriser, både sådana som 
orsakats av människan och 
naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 27
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Frivilligarbete ökar inom många 
områden men det finns fortfarande stort 
behov av kunskapshöjande åtgärder och 
det finns också stort utrymme att 
vidareutveckla unionsmedborgarnas 
solidaritet med offren för kriser och 
katastrofer i tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionens vision för det humanitära 
biståndet som bland annat omfattar ett 
gemensamt mål, gemensamma principer 
och bästa praxis samt en gemensam ram 
för tillhandahållandet av unionens 
humanitära bistånd anges i Europeiskt 
samförstånd om humanitärt bistånd14. I det 
europeiska samförståndet understryks det 
att unionen är fast besluten att försvara och 
främja de grundläggande humanitära 
principerna om humanitet, neutralitet, 
opartiskhet och oberoende. Det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd bör 
vara vägledande för de åtgärder som 
genomförs av den europeiska frivilligkåren 
för humanitärt bistånd (nedan kallad 
EU-frivilliga för humanitärt arbete).

(3) Unionens vision för det humanitära 
biståndet som bland annat omfattar ett 
gemensamt mål, gemensamma principer 
och bästa praxis samt en gemensam ram 
för tillhandahållandet av unionens 
humanitära bistånd anges i Europeiskt 
samförstånd om humanitärt bistånd14.
Unionens humanitära bistånd måste bli 
mera känt och lyftas fram bland 
unionsmedborgarna eftersom det ofta 
överskuggas av andra internationella 
organisationers bistånd. I det europeiska 
samförståndet understryks det att unionen 
är fast besluten att försvara och främja de 
grundläggande humanitära principerna om 
humanitet, neutralitet, opartiskhet och 
oberoende. Det europeiska samförståndet 
om humanitärt bistånd bör vara vägledande 
för de åtgärder som genomförs av den 
europeiska frivilligkåren för humanitärt 
bistånd (nedan kallad EU-frivilliga för 
humanitärt arbete).

Or. en

Ändringsförslag 29
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De humanitära kriserna i världen har 
ökat markant i antal och omfattning och 
blivit alltmer komplexa under årens lopp, 
vilket ställer allt större krav på de 
humanitära aktörerna att tillhandahålla 

(5) De humanitära kriserna i världen, både 
sådana som orsakats av människan och 
naturkatastrofer, har ökat markant i antal 
och omfattning och blivit alltmer komplexa 
under årens lopp, och utvecklingen ser 
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effektiva och samordnade insatser och ett 
stöd till lokalsamhällena i tredjeland, för att 
göra dessa mindre sårbara och mer 
motståndskraftiga mot katastrofer.

tyvärr ut att hålla i sig, vilket ställer allt 
större krav på de humanitära aktörerna att 
tillhandahålla omedelbara, effektiva och 
samordnade insatser och ett stöd till 
lokalsamhällena i tredjeland, för att göra 
dessa mindre sårbara och mer 
motståndskraftiga mot katastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 30
Jacek Włosowicz

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Frivilligarbetare kan stärka de 
humanitära insatserna och bidra till ett mer 
professionellt humanitärt bistånd, under 
förutsättning att de har valts ut, utbildats 
och förberetts för sin utplacering på ett 
korrekt sätt, så att de har de färdigheter och 
den kompetens som de behöver för att 
kunna hjälpa de behövande på bästa 
möjliga sätt.

(6) Frivilligarbetare kan stärka de 
humanitära insatserna och bidra till ett mer 
professionellt humanitärt bistånd, under 
förutsättning att de har valts ut, utbildats 
och förberetts för sin utplacering på ett 
korrekt sätt, så att de har de färdigheter, 
den kompetens och de kvalifikationer som 
de behöver för att kunna hjälpa de 
behövande på bästa möjliga sätt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det finns frivilligordningar både i 
Europa och övriga världen som är inriktade 
på utplacering i tredjeländer. Dessa 
ordningar är ofta nationella och helt eller 
delvis inriktade på utvecklingsprojekt. De 
insatser som företas av EU-frivilliga för 

(7) Det finns frivilligordningar både i 
Europa och övriga världen som är inriktade 
på utplacering i tredjeländer. Dessa 
ordningar är ofta nationella och helt eller 
delvis inriktade på utvecklingsprojekt. De 
insatser som företas av EU-frivilliga för 



PE504.041v01-00 6/23 AM\924213SV.doc

SV

humanitärt arbete bör inte överlappa andra 
aktörers insatser och bör skapa ett 
mervärde genom att ge frivilligarbetare 
möjlighet att gemensamt bidra till 
humanitära insatser, vilket i sin tur stärker 
ett aktivt EU-medborgarskap, och genom 
att främja gränsöverskridande samarbete 
mellan de genomförandeorganisationer 
som deltar i kårens insatser.

humanitärt arbete bör inte överlappa andra 
aktörers insatser och bör skapa ett 
mervärde genom att ge frivilligarbetare 
möjlighet att gemensamt bidra till 
humanitära insatser, vilket i sin tur stärker 
ett aktivt EU-medborgarskap och främjar 
gränsöverskridande samarbete mellan de 
genomförandeorganisationer som deltar i 
kårens insatser, varigenom en positiv bild 
av unionen kan förmedlas i världen och 
intresset för alleuropeiska humanitära 
projekt främjas.

Or. en

Ändringsförslag 32
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det är av yttersta vikt att man kan 
garantera säkerheten för de 
frivilligarbetande.

(9) Det är av yttersta vikt att man kan 
garantera lämplig utbildning och 
säkerheten för de frivilligarbetande, och 
därför bör oerfarna frivilligarbetare inte 
sändas till projekt där säkerheten är ett 
problem.

Or. en

Ändringsförslag 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Frivilligarbete inom området 
humanitärt bistånd kan hjälpa unga 
människor att hålla sig aktiva och bidra till 
deras personliga utveckling samt öka deras 

(12) Frivilligarbete inom området 
humanitärt bistånd kan hjälpa unga 
människor att hålla sig aktiva och bidra till 
deras personliga utveckling samt öka deras 
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medvetenhet om interkulturella frågor. Det 
kan även höja deras kompetens och göra 
dem mer anställningsbara på den globala 
marknaden. Det skulle således bidra till 
initiativet ”Bättre möjligheter för unga”18

och en rad andra viktiga mål för unionen, 
som t.ex. social integration, sysselsättning, 
aktivt medborgarskap, utbildning och 
kompetensutveckling19.

medvetenhet om interkulturella frågor. Det 
kan även höja deras kompetens och göra 
dem mer anställningsbara på den globala 
marknaden. Det skulle således bidra till 
initiativet ”Bättre möjligheter för unga”18 
och en rad andra viktiga mål för unionen, 
som t.ex. social integration, sysselsättning, 
aktivt medborgarskap, utbildning och 
kompetensutveckling19 samt till att befästa 
frivilligarbetet som ett konkret uttryck för 
europeisk solidaritet med människor som 
drabbas av kriser, och därigenom främja 
unionens värderingar och principer.

Or. en

Ändringsförslag 34
Jacek Włosowicz

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I enlighet med unionens principer om 
lika möjligheter och icke-diskriminering 
bör alla medborgare och varaktigt bosatta 
från alla samhällsgrupper ha möjlighet att 
visa ett aktivt samhällsengagemang. Med 
hänsyn till att det humanitära biståndet 
medför särskilda utmaningar bör 
deltagarna i EU:s humanitära frivilligkår 
vara över 18 år.

(13) I enlighet med unionens principer om 
lika möjligheter och icke-diskriminering 
bör alla medborgare och varaktigt bosatta 
från alla samhällsgrupper ha möjlighet att 
visa ett aktivt samhällsengagemang. Med 
hänsyn till att det medför särskilda 
utmaningar att arbeta med humanitärt 
bistånd och att det således krävs tillräcklig 
känslomässig mogenhet bör deltagarna i 
EU:s humanitära frivilligkår vara över 
18 år.

Or. en

Ändringsförslag 35
Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) En sådan frivilligkår bör vara 
kostnadseffektiv, komplettera befintliga 
nationella och internationella 
frivilligordningar utan att överlappa dem 
och vara inriktade på att ta itu med 
konkreta behov och klyftor på det 
humanitära området.

Or. en

Ändringsförslag 36
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas en 
europeisk frivilligkår för humanitärt 
bistånd (nedan kallad EU-frivilliga för 
humanitärt arbete (på engelska EU Aid 
Volunteers) som ska utgöra en ram för de 
europeiska frivilligarbetarnas 
gemensamma bidrag till unionens 
humanitära insatser.

Genom denna förordning inrättas en 
europeisk frivilligkår för humanitärt 
bistånd (nedan kallad initiativet
EU-frivilliga för humanitärt arbete (på 
engelska EU Aid Volunteers) som ska 
utgöra en ram för de europeiska 
frivilligarbetarnas gemensamma bidrag till 
unionens humanitära insatser.

Or. en

Ändringsförslag 37
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-frivilliga för humanitärt arbete har till 
syfte att ge uttryck åt unionens humanitära 
värden och solidaritet med behövande 
människor genom att verka för ett effektivt 

EU-frivilliga för humanitärt arbete har till 
syfte att ge uttryck åt unionens humanitära 
värden och solidaritet med behövande 
människor genom att verka för ett effektivt 
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och synligt EU-frivilliga för humanitärt 
arbete-initiativ, vilket ska förbättra 
unionens förmåga att reagera vid 
humanitära kriser och bidra till att bygga 
upp kapaciteten och motståndskraften hos 
sårbara befolkningsgrupper och 
katastrofdrabbade befolkningsgrupper i 
tredjeländer.

och synligt EU-frivilliga för humanitärt 
arbete-initiativ, vilket ska förbättra 
unionens förmåga att reagera vid 
humanitära kriser, både sådana som 
orsakats av människan och 
naturkatastrofer, och bidra till att bygga 
upp kapaciteten och motståndskraften hos 
sårbara befolkningsgrupper och 
katastrofdrabbade befolkningsgrupper i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 38
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EU-frivilliga för humanitärt arbete ska 
främja gemensamma insatser, deltagande 
av frivilligarbetare från flera olika länder, 
gemensamma projekt och 
gränsöverskridande partnerskap mellan 
genomförandeorganisationer enligt 
artikel 10.

4. EU-frivilliga för humanitärt arbete ska 
främja gemensamma insatser, nära 
samarbete, deltagande av frivilligarbetare 
från flera olika länder, gemensamma 
projekt och gränsöverskridande 
partnerskap mellan 
genomförandeorganisationer enligt artikel 
10; på så sätt garanteras samordning, 
komplementaritet, samstämmighet och
kostnadseffektivitet mellan olika 
befintliga frivilligordningar i EU för 
krissituationer i tredjeländer, utan 
överlappning. 

Or. en

Ändringsförslag 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EU-frivilliga för humanitärt arbete ska 
främja gemensamma insatser, deltagande 
av frivilligarbetare från flera olika länder, 
gemensamma projekt och 
gränsöverskridande partnerskap mellan 
genomförandeorganisationer enligt 
artikel 10.

4. Initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete ska främja gemensamma insatser, 
deltagande av frivilligarbetare från flera 
olika länder, gemensamma projekt och 
gränsöverskridande partnerskap mellan 
genomförandeorganisationer enligt 
artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 40
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) frivillig: en person som av fri vilja och 
eget intresse och utan ekonomisk vinning 
som primärt mål väljer att delta i 
verksamhet som är till gagn för 
lokalsamhället, honom eller henne själv
och samhället i stort.

(a) frivillig: en person som av fri vilja och 
eget intresse och utan ekonomisk vinning 
som primärt mål väljer att delta i 
verksamhet som är till gagn för 
lokalsamhället, samhället i stort och 
eventuellt även för honom eller henne 
själv.

Or. en

Ändringsförslag 41
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) EU-frivillig för humanitärt arbete: en 
frivilligkandidat som har valts ut, utbildats, 
bedömts vara behörig och registrerats som 
tillgänglig för utplacering till humanitära 

(c) EU-frivillig för humanitärt arbete: en 
frivilligkandidat som på lämpligt sätt har 
valts ut, utbildats, bedömts vara behörig 
och registrerats som tillgänglig för 
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insatser i tredjeländer. utplacering till humanitära insatser i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 42
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid genomförandet av denna förordning 
ska det sörjas för samstämmighet med 
andra områden av unionens yttre åtgärder 
och med annan relevant unionspolitik. 
Särskild vikt ska fästas vid att det skapas 
en smidig övergång mellan katastrof-, 
återanpassnings- och utvecklingsbistånd.

1. Vid genomförandet av denna förordning 
ska det sörjas för samordning, 
komplementaritet och samstämmighet med 
andra områden av unionens yttre åtgärder 
och med annan relevant unionspolitik. 
Särskild vikt ska fästas vid att det skapas 
en smidig övergång mellan katastrof-, 
återanpassnings- och utvecklingsbistånd.

Or. en

Ändringsförslag 43
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid genomförandet av denna förordning 
ska det sörjas för samstämmighet med 
andra områden av unionens yttre åtgärder 
och med annan relevant unionspolitik. 
Särskild vikt ska fästas vid att det skapas 
en smidig övergång mellan katastrof-, 
återanpassnings- och utvecklingsbistånd.

1. Vid genomförandet av denna förordning 
ska det sörjas för samstämmighet med 
andra områden av unionens yttre åtgärder 
och med annan relevant unionspolitik. 
Särskild vikt ska fästas vid att det skapas 
en smidig övergång mellan katastrof-,
återanpassnings- och utvecklingsbistånd 
och synergier med unionens 
civilskyddsmekanism.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
samarbeta för att skapa mer konsekvens 
och samstämmighet mellan relevanta 
nationella frivilligordningar och de insatser 
som genomförs av EU-frivilliga för 
humanitärt arbete.

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
samarbeta för att skapa mer konsekvens 
och samstämmighet mellan relevanta 
nationella frivilligordningar och de insatser 
som genomförs av initiativet EU-frivilliga 
för humanitärt arbete. Kommissionen bör 
använda sig av befintliga europeiska 
nätverk, som är effektiva.  

Or. en

Ändringsförslag 45
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
samarbeta för att skapa mer konsekvens 
och samstämmighet mellan relevanta 
nationella frivilligordningar och de insatser 
som genomförs av EU-frivilliga för 
humanitärt arbete.

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
samarbeta för att skapa mer konsekvens 
och samstämmighet mellan relevanta 
nationella frivilligordningar och de insatser 
som genomförs av EU-frivilliga för 
humanitärt arbete samt sörja för större 
kostnadseffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Unionen ska främja ett samarbete med 
relevanta internationella organisationer, 
särskilt FN, och andra humanitära 
hjälporganisationer vid genomförandet av 
de insatser som genomförs av EU-frivilliga 
för humanitärt arbete.

3. Unionen ska främja ett samarbete med 
relevanta internationella organisationer, 
särskilt FN, och andra humanitära 
hjälporganisationer och berörda parter i 
regionerna vid genomförandet av de 
insatser som genomförs av EU-frivilliga 
för humanitärt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 47
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU-frivilliga för humanitärt arbete ska 
sträva efter att uppfylla följande operativa 
mål:

1. Initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete ska sträva efter att uppfylla följande 
operativa mål:

Or. en

Ändringsförslag 48
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet utbildade frivilligarbetande och 
kvaliteten på deras utbildning, vilken 
bedöms på grundval av omdömen och

– Antalet utbildade frivilligarbetande och 
kvaliteten på deras utbildning, vilken 
bedöms på grundval av omdömen, 
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användarnöjdhet. användarnöjdhet och resultat.

Or. en

Ändringsförslag 49
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En utvärdering av vilka nya färdigheter 
och vilken ny kompetens som förvärvats, 
som grundar sig på befintliga EU-verktyg 
såsom det europeiska färdighetspasset 
eller den europeiska referensramen för 
kvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 50
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ökad samstämmighet och konsekvens i 
frivilligarbetet i alla medlemsstater i syfte 
att ge unionsmedborgarna ökad möjlighet 
att delta i humanitär verksamhet och i 
humanitära insatser. Följande indikatorer 
ska användas för att mäta resultaten när det 
gäller uppfyllandet av detta operativa mål:

(e) Ökad samstämmighet, konsekvens och 
tillförlitlighet i frivilligarbetet i alla 
medlemsstater i syfte att ge 
unionsmedborgarna ökad möjlighet att 
delta i humanitär verksamhet och i 
humanitära insatser. Följande indikatorer 
ska användas för att mäta resultaten när det 
gäller uppfyllandet av detta operativa mål:

Or. en
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Ändringsförslag 51
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ÅTGÄRDER SOM EU:s HUMANITÄRA 
FRIVILLIGKÅR SKA VIDTA

ÅTGÄRDER SOM INITIATIVET EU:s 
HUMANITÄRA FRIVILLIGKÅR SKA 
VIDTA

Or. en

Ändringsförslag 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som EU-frivilliga för 
humanitärt arbete ska genomföra

De åtgärder som initiativet EU-frivilliga 
för humanitärt arbete ska genomföra 

Or. en

Ändringsförslag 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-frivilliga för humanitärt arbete ska 
sträva efter att uppfylla de mål som anges i 
artiklarna 3 och 7 genom att genomföra 
följande insatser:

Initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete ska sträva efter att uppfylla de mål 
som anges i artiklarna 3 och 7 genom att 
genomföra följande insatser:

Or. en
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Ändringsförslag 54
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessa normer ska garantera att 
aktsamhetskravet iakttas och omfattar bl.a. 
utsändar- och värdorganisationernas 
skyldigheter, minimikrav rörande 
ersättning för uppehälle, logi och andra 
relevanta kostnader, försäkringar och andra 
relevanta element.

2. Dessa normer ska garantera att 
aktsamhetskravet iakttas och omfattar bl.a. 
utsändar- och värdorganisationernas 
skyldigheter samt handledning, 
fortbildning och organisering av 
frivilligarbetarna, minimikrav rörande 
ersättning för uppehälle, logi och andra 
relevanta kostnader, försäkringar och andra 
relevanta element.

Or. en

Ändringsförslag 55
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessa normer ska garantera att 
aktsamhetskravet iakttas och omfattar bl.a. 
utsändar- och värdorganisationernas 
skyldigheter, minimikrav rörande 
ersättning för uppehälle, logi och andra 
relevanta kostnader, försäkringar och andra 
relevanta element.

2. Dessa normer ska garantera att 
aktsamhetskravet iakttas och omfattar bl.a. 
utsändar- och värdorganisationernas 
skyldigheter, minimikrav rörande 
ersättning för uppehälle, logi och andra 
relevanta kostnader, försäkringar och andra 
relevanta element, inbegripet sociala 
trygghetsförmåner under, före och efter 
tjänst.
Frivilligarbetarna ska delges normerna. 
Företrädare för frivilligarbetare ska höras 
om förändringar som rör 
frivilligarbetares rättigheter och 
skyldigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta en 
certifieringsmekanism som garanterar att 
utsändarorganisationerna följer de normer 
som anges i artikel 9 och ett differentierat 
certifieringsförfarande för 
värdorganisationerna.

1. Kommissionen ska inrätta en 
certifieringsmekanism som garanterar att 
utsändarorganisationerna följer de normer 
som anges i artikel 9 och ett differentierat 
certifieringsförfarande för 
värdorganisationerna.

Företrädare för frivilligarbetare ska höras 
i samband med uppdatering av sådana 
mekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska införa ett 
utbildningsprogram som ska förbereda 
frivilligkandidaterna inför humanitär 
verksamhet och utplacering till humanitära 
insatser.

1. Kommissionen ska införa ett 
utbildningsprogram som ska förbereda 
frivilligkandidaterna inför humanitär 
verksamhet och utplacering till humanitära 
insatser, framför allt genom att ge 
nödvändig bakgrundsinformation om 
unionens roll och värderingar i 
humanitära frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Frivilligkandidater som har identifierats 
och valts ut i enlighet med artikel 11 kan 
ansöka om att delta i 
utbildningsprogrammet. Omfattningen av 
och innehållet i den utbildning som ges till 
varje enskild frivilligkandidat ska 
fastställas med hänsyn till den berörda 
kandidatens behov och tidigare erfarenhet.

2. Frivilligkandidater som har identifierats 
och valts ut i enlighet med artikel 11 kan 
ansöka om att delta i 
utbildningsprogrammet. Omfattningen av 
och innehållet i den utbildning som ges till 
varje enskild frivilligkandidat ska 
fastställas med hänsyn till den berörda 
kandidatens behov och tidigare erfarenhet 
och med beaktande av behoven och 
omständigheterna vid de projekt som 
frivilligkandidaten sänds ut för.

Or. en

Ändringsförslag 59
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Frivilligkandidaterna kan som en del av 
sin utbildning, särskilt när det gäller 
förberedandet inför en utplacering, 
genomgå en praktiktjänstgöring vid en 
certifierad utsändarorganisation, om 
möjligt i ett annat land än det egna 
ursprungslandet.

3. Frivilligkandidaterna ska som en del av 
sin utbildning, särskilt när det gäller 
förberedandet inför en utplacering, 
erbjudas en praktiktjänstgöring vid en 
certifierad utsändarorganisation, om 
möjligt i ett annat land än det egna 
ursprungslandet.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utbildningsprogrammet ska omfatta en 
bedömning av huruvida frivilligkandidaten 
är redo att utplaceras till humanitär 
verksamhet.

5. Utbildningsprogrammet ska omfatta en 
bedömning av huruvida frivilligkandidaten 
är redo att utplaceras till humanitär 
verksamhet och sörja för säkerheten efter 
utplaceringen.

Or. en

Ändringsförslag 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om ett utbildningsprogram är längre 
än tre månader bör frivilligkandidaten få 
ett månatligt bidrag för att täcka 
boendekostnader på utbildningsplatsen, 
inbegripet under tiden för 
praktiktjänstgöringen om ingen ersättning 
är föreskriven.

Or. en

Ändringsförslag 62
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska inrätta, upprätthålla 
och uppdatera registret samt fastställa 

2. Kommissionen ska inrätta, upprätthålla 
och uppdatera registret, och särskilt hålla 
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villkoren för tillgång och användande av 
registret.

reda på antalet frivilligarbetare som är 
placerade i katastrofdrabbade länder,
samt fastställa villkoren för tillgång och 
användande av registret.

Or. en

Ändringsförslag 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innan EU-frivilliga för humanitärt 
arbete utplaceras ska de få ytterligare 
utbildning som är specifikt anpassad till 
behoven och den särskilda situationen i 
landet dit de sänds.

Or. en

Ändringsförslag 64
Malika Benarab-Attou
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De särskilda villkoren för utplaceringen 
av en frivilligarbetar ska anges i ett 
kontrakt mellan utsändarorganisationen 
och frivilligarbetaren, vilket bland annat 
ska ange utplaceringens varaktighet, 
utplaceringsort och frivilligarbetarens 
uppgifter.

3. De särskilda villkoren för utplaceringen 
av en frivilligarbetare ska anges i ett 
kontrakt mellan utsändarorganisationen 
och frivilligarbetaren, vilket bland annat 
ska ange utplaceringens varaktighet, 
utplaceringsort och frivilligarbetarens 
uppgifter. I kontraktet ska det antingen 
anges vilka rättigheter och skyldigheter 
frivilligarbetaren har eller var 
rättigheterna och skyldigheterna finns 
dokumenterade. 
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Or. en

Ändringsförslag 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. På grundval av ett intyg utfärdat av 
kommissionen ska den faktiska tiden för 
EU-frivilligt humanitärt arbete räknas 
som yrkeserfarenhet när kontraktet 
mellan utsändar- och 
värdorganisationerna är längre än sex 
månader. För kontrakt som är kortare än 
sex månader kan erfarenheten som EU-
frivillig för humanitärt arbete erkännas 
som praktiktjänstgöring, på grundval av 
ett intyg utfärdat av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 66
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbildning i förvaltning av 
frivilligarbetare, coachning, 
katastrofberedskap och insatser samt andra 
områden som är relevanta för personal och 
frivilligarbetare vid värdorganisationer,

(a) utbildning i förvaltning av 
frivilligarbetare, coachning, 
katastrofberedskap och insatser samt andra 
områden som är relevanta för personal och 
frivilligarbetare vid värdorganisationer, 
vilket ska garantera att en kvalificerad 
arbetsstyrka är redo och tillgänglig för 
humanitära organisationer och 
katastrofdrabbade samhällen,

Or. en
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Ändringsförslag 67
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Nätverket ska användas för att inrätta 
en mekanism för val av företrädare för 
aktiva frivilliga, som ska representera 
frivilliga och deras rättigheter på liknande 
sätt som personalföreträdare.

Or. en

Ändringsförslag 68
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nätverket ska även främja och se till att 
det ges möjlighet till frivilligverksamhet på 
nätet som ska komplettera och förstärka 
den verksamhet som bedrivs av 
EU-frivilliga för humanitärt arbete.

3. Nätverket ska även främja och se till att 
det ges möjlighet till frivilligverksamhet på 
nätet som ska komplettera och förstärka 
den verksamhet som bedrivs av 
EU-frivilliga för humanitärt arbete. 
Kommissionen ska använda sig av 
befintliga europeiska nätverk, som är 
effektiva, såsom Euresnätverket. 
Euresnätverket kan komma till nytta 
eftersom frivilligarbetare med sex 
månaders erfarenhet kan vilja använda 
sig av sin erfarenhet av humanitärt 
bistånd. 

Or. en
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Ändringsförslag 69
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utsändarorganisationer som placerar ut 
frivilliga i insatser utanför unionen ska ha 
ansvaret för övervakningen av deras 
verksamhet och ska lägga fram 
regelbundna övervakningsrapporter för 
kommissionen.

3. Utsändarorganisationer som placerar ut 
frivilliga i insatser utanför unionen ska ha 
ansvaret för övervakningen av deras 
verksamhet och ska lägga fram 
regelbundna övervakningsrapporter för 
kommissionen där enskilda 
frivilligarbetares alla rättigheter vad 
gäller skydd av personuppgifter 
respekteras.

Or. en


