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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Frivillige kan styrke humanitære 
bistandsaktiviteter og være med til at gøre 
den humanitære bistand mere professionel, 
hvis de udvælges, uddannes og forberedes 
til udsendelse på relevant vis, og det 
dermed sikres, at de har de fornødne 
færdigheder og kompetencer til at hjælpe 
mennesker i nød på den mest effektive 
måde.

(6) Frivillige kan styrke humanitære 
bistandsaktiviteter og være med til at gøre 
den humanitære bistand mere professionel, 
hvis de udvælges, uddannes og forberedes 
til udsendelse på relevant vis, og det 
dermed sikres, at de har de fornødne 
færdigheder og kompetencer til at hjælpe 
mennesker i nød på den mest effektive 
måde, og hvis de modtager en 
hensigtsmæssig støtte og har passende 
rammer på det sted, hvor det frivillige 
arbejde udføres.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen gennemfører sine 
humanitære bistandsaktiviteter i 
samarbejde med gennemførelsesorganer. 
Disse organer bør spille en vigtig rolle i 
forbindelse med gennemførelsen af 
initiativet EU Aid Volunteers for at sikre 
aktørerne i området ejerskab over 
aktiviteterne og for at maksimere den 
potentielle tilslutning til volontørkorpsets 
aktiviteter. Unionen bør navnlig uddelegere 

(10) Unionen gennemfører sine 
humanitære bistandsaktiviteter i 
samarbejde med gennemførelsesorganer. 
Disse organer bør spille en vigtig rolle i 
forbindelse med gennemførelsen af 
initiativet EU Aid Volunteers for at sikre 
aktørerne i området ejerskab over 
aktiviteterne og for at maksimere den 
potentielle tilslutning til volontørkorpsets 
aktiviteter. Unionen bør navnlig uddelegere 
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udpegning, udvælgelse, forberedelse og 
udsendelse af EU Aid Volunteers til 
gennemførelsesorganerne i henhold til 
fælles regler, som fastsættes af 
Kommissionen. Kommissionen bør 
desuden, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, kunne trække på 
frivillige, som allerede har gennemført 
uddannelses- og forberedelsesforløbet, og 
udsende dem.

udpegning, udvælgelse, forberedelse og 
udsendelse af EU Aid Volunteers samt 
opfølgning under og efter deres 
udsendelse til gennemførelsesorganerne i 
henhold til fælles regler, som fastsættes af 
Kommissionen. Kommissionen bør 
desuden, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, kunne trække på 
frivillige, som allerede har gennemført 
uddannelses- og forberedelsesforløbet, og 
udsende dem.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Frivilligt humanitært hjælpearbejde 
kan være med til at holde unge aktive, 
bidrage til deres personlige udvikling og 
interkulturelle bevidsthed og forbedre 
deres kompetencer og jobmuligheder i en 
global økonomi. Det vil således bidrage til 
initiativet "Muligheder for Unge" og til en 
række andre af Unionens vigtige mål, 
såsom social inklusion, beskæftigelse, 
aktivt medborgerskab, uddannelse og 
kompetenceudvikling. 

(12) Frivilligt humanitært hjælpearbejde 
kan være med til at holde unge aktive, 
bidrage til deres personlige udvikling og 
interkulturelle bevidsthed og forbedre 
deres kompetencer og jobmuligheder i en 
global økonomi. Det vil således bidrage til 
initiativet "Muligheder for Unge" og til en 
række andre af Unionens vigtige mål, 
såsom social inklusion, beskæftigelse, 
aktivt medborgerskab, uddannelse og 
kompetenceudvikling samt udbredelse af 
Unionens værdier.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. udsendelse af EU Aid Volunteers til 1. udsendelse af EU Aid Volunteers til 
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humanitære bistandsaktiviteter i 
tredjelande 

humanitære bistandsaktiviteter i 
tredjelande og eventuelt på Unionens 
område som supplement til EuropeAid

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De frivilliges sikkerhed skal prioriteres 
højt.

3. De frivilliges uddannelse og sikkerhed 
skal prioriteres højt.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EU Aid Volunteers fremmer fælles 
aktiviteter og inddragelse af frivillige fra 
forskellige lande og støtter fælles projekter 
og tværnationale partnerskaber mellem 
gennemførelsesorganer som omhandlet i 
artikel 10.

4. Organerne med ansvar for EU Aid 
Volunteers fremmer fælles aktiviteter og 
inddragelse af frivillige fra forskellige 
lande og støtter fælles projekter og 
tværnationale partnerskaber mellem 
gennemførelsesorganer som omhandlet i 
artikel 10.

Or. fr
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "frivillig": en person, som af fri vilje og 
lyst og uden tanke på økonomisk gevinst 
vælger at engagere sig i aktiviteter, som er 
til gavn for fællesskabet, vedkommende 
selv og samfundet som helhed 

a) "frivillig": en person, som af fri vilje og 
lyst og uden tanke på økonomisk gevinst 
vælger at engagere sig i aktiviteter, som er 
til gavn for fællesskabet, vedkommende 
selv og samfundet som helhed, og som 
ligeledes selvstændigt eller gennem 
undervisning har tilegnet sig kundskaber, 
der gør det muligt at fremme Unionens 
rolle og værdier

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "frivillig leder": en person, som 
opfylder en leder- og ansvarsfunktion, og 
som anvender sin erfaring til at uddanne 
og informere de frivillige før, under og 
efter deres udsendelse

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i forbindelse med forordningens 
gennemførelse sikres sammenhæng med 
andre områder af Unionens udenrigspolitik 
og med andre relevante EU-politikker. Der 

1. Der skal i forbindelse med forordningens 
gennemførelse sikres sammenhæng med 
andre områder af Unionens udenrigspolitik 
og med andre relevante EU-politikker. Der 
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skal rettes særlig opmærksomhed mod at 
sikre en gnidningsløs overgang mellem 
nødhjælp, rehabilitering og udvikling.

skal rettes særlig opmærksomhed mod at 
sikre en gnidningsløs overgang mellem 
nødhjælp, rehabilitering og udvikling. Der 
skal etableres en forbindelse med Eures-
programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder om at forbedre 
sammenhængen og overensstemmelsen 
mellem nationale ordninger for frivillige og 
EU Aid Volunteers' aktiviteter.

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder om at forbedre 
sammenhængen, overensstemmelsen og 
omkostningerne mellem nationale 
ordninger for frivillige og EU Aid 
Volunteers' og EuropeAid’s aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Kapitel II 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU Aid Volunteers' aktiviteter Bestemmelser om EU Aid Volunteers' 
aktiviteter 

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 5 "Definitioner" er det Kommissionen og lederne af EU Aid 
Volunteers, som har beføjelse til at fastlægge og forvalte regler, kontrollere, udpege og 
udvælge kandidater, og ikke EU Aid Volunteers selv.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU Aid Volunteers' aktiviteter De frivillige lederes aktiviteter 

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 5 "Definitioner" er det Kommissionen og lederne af EU Aid 
Volunteers, som har beføjelse til at fastlægge og forvalte regler, kontrollere, udpege og 
udvælge kandidater, og ikke EU Aid Volunteers selv.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udpegning, udvælgelse og forberedelse 
af kandidater med henblik på udsendelse til 
humanitære bistandsaktiviteter

a) udpegning, formidling af oplysninger 
før og efter en udsendelse, udvælgelse og 
forberedelse af kandidater med henblik på 
udsendelse til humanitære 
bistandsaktiviteter

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fælles regler skal sikre rettidig omhu 
og fastlægger navnlig sende- og 
værtsorganisationernes ansvar, 
minimumskravene til dækning af udgifter 
til kost og logi og andre relevante udgifter, 
forsikring, sikkerhedsprocedurer m.m.

2. De fælles regler skal sikre rettidig omhu 
og fastlægger navnlig sende- og 
værtsorganisationernes ansvar, 
minimumskravene til dækning af udgifter 
til kost og logi og andre relevante udgifter, 
forsikring, sikkerhedsprocedurer m.m., 
som f.eks. dækning af udgifter til måltider 
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og bolig, transport fra den internationale 
ankomstlufthavn til udsendelsesstedet, 
forsikring (sygeforsikring, rejseforsikring 
og afbestillingsforsikring), støtte døgnet 
rundt fra personalet på udsendelsesstedet 
og i hovedsædet og dækning af andre 
udgifter afhængigt af indsatslandet, typen 
af de humanitære bistandsaktiviteter og 
den frivilliges og/eller sende- eller 
værtsorganisations 
annulleringsbetingelser. 

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter en 
certificeringsmekanisme, der sikrer, at 
sendeorganisationer følger de i artikel 9 
omhandlede regler og en differentieret 
certificeringsmekanisme for 
værtsorganisationer.

1. Kommissionen opretter en omfattende
certificeringsmekanisme i tæt samarbejde 
med ikkestatslige organer og 
organisationer, som er anerkendt for 
deres humanitære aktiviteter, hvilket
sikrer, at sendeorganisationer følger de i 
artikel 9 omhandlede regler, og en 
differentieret certificeringsmekanisme for 
værtsorganisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter et 
uddannelsesprogram med henblik på at 
forberede kandidater til at varetage 
humanitære aktiviteter og til at blive 

1. Kommissionen opretter et 
uddannelsesprogram på grundlag af den 
viden, som kendte organisationer inden 
for humanitær bistand besidder, med 
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udsendt til humanitære bistandsaktiviteter. henblik på at forberede kandidater til at 
varetage humanitære aktiviteter og til at 
blive udsendt til humanitære 
bistandsaktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kandidater, som er blevet udpeget og 
udvalgt i henhold til artikel 11, kan deltage 
i uddannelsesprogrammet. Det individuelle 
omfang og indhold i den undervisning, som 
den enkelte kandidat skal gennemføre, 
fastlægges på grundlag af vedkommendes 
behov under hensyn til tidligere erfaring.

2. Kandidater, som er blevet udpeget og 
udvalgt i henhold til artikel 11, kan deltage 
i uddannelsesprogrammet. Det individuelle 
omfang og indhold i den undervisning, som 
den enkelte kandidat skal gennemføre, 
fastlægges på grundlag af vedkommendes 
behov under hensyn til tidligere erfaring og 
på grundlag af behovene og de særlige 
forhold i det land, hvortil kandidaten 
sendes.

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som led i deres uddannelse og navnlig 
deres forberedelse til udsendelse kan
kandidater gennemføre et praktikophold i 
certificerede sendeorganisationer, om 
muligt i et andet land end deres eget.

3. Som led i deres uddannelse og navnlig 
deres forberedelse til udsendelse skal
kandidater gennemføre et praktikophold i 
certificerede sendeorganisationer, om 
muligt i et andet land end deres eget.

Or. fr
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med forbehold af stk. 3 kan kandidater, 
som ikke har haft nytte af et praktikophold, 
eventuelt tilbydes et ekstra 
forberedelsesforløb af en certificeret 
sendeorganisation med henblik på 
udsendelse. Både forberedelses- og 
praktikforløbet skal følge de fælles regler 
for forberedelse, der er omhandlet i artikel 
9, stk. 1, litra a).

4. Med forbehold af stk. 3 kan kandidater, 
som ikke har haft nytte af et praktikophold, 
eventuelt tilbydes et ekstra 
forberedelsesforløb af en certificeret 
sendeorganisation med henblik på 
udsendelse. Både forberedelses- og 
praktikforløbet skal følge de fælles regler 
for forberedelse, der er omhandlet i artikel 
9, stk. 1, litra a). Frivillige kandidater, 
som ikke har haft nytte af et 
praktikophold, og frivillige kandidater, 
der skifter land, skal tilbydes et ekstra 
forberedelsesforløb.

Or. fr

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kandidater, som i henhold til den 
vurdering, der er omhandlet i artikel 12, 
stk. 5, anses for at være parate til 
udsendelse, betragtes som EU Aid 
Volunteers. De kan som sådan opføres i 
registret over EU Aid Volunteers (herefter 
benævnt "registret"), og de kan udsendes.

1. Kandidater, som i henhold til den 
vurdering, der er omhandlet i artikel 12, 
stk. 5, anses for at være parate til 
udsendelse, betragtes som EU Aid 
Volunteers. De kan som sådan opføres i 
registret over EU Aid Volunteers (herefter 
benævnt "registret"), og de kan udsendes i 
en begrænset periode på to år, hvorefter 
der igen skal foretages en vurdering af 
dem.

Or. fr
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De erfaringer, som EU Aid Volunteers 
har gjort, kan i form af en attest fra 
Kommissionen betegnes som "praktik" 
og/eller som læringsforløb eller 
uddannelse alt efter de indhøstede 
erfaringer og betingelserne i kontrakten 
mellem sende- eller værtsorganisationen.

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De specifikke betingelser for udsendelse 
af frivillige fastsættes i en kontrakt mellem 
sendeorganisationen og den frivillige, 
hvoraf fremgår udsendelsens varighed, 
udsendelsesstedet og den frivilliges 
opgaver.

3. De specifikke betingelser for udsendelse 
af frivillige fastsættes i en kontrakt mellem 
sendeorganisationen og den frivillige, 
hvoraf fremgår udsendelsens varighed, 
udsendelsesstedet og den frivilliges 
opgaver. I denne kontrakt fastlægges bl.a. 
detaljer vedrørende dækning af udgifter 
til flybilletten tur og retur, kost og logi, 
transport fra den internationale 
ankomstlufthavn til udsendelsesstedet, 
forsikring (sygeforsikring, rejseforsikring 
og afbestillingsforsikring), støtte døgnet 
rundt fra personalet på udsendelsesstedet 
og i hovedsædet og dækning af andre 
udgifter afhængigt af indsatslandet, typen 
af de humanitære bistandsaktiviteter og 
den frivilliges og/eller sende- eller 
værtsorganisationens 
annulleringsbetingelser. 

Or. fr
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af de frivillige med alle 
midler, herunder særlige oplysninger til 
de lokale parter og partnere, især i 
konfliktramte områder.

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Netværket skal også åbne op for og 
fremme mulighederne for frivilligt arbejde 
online for at supplere og styrke EU Aid 
Volunteers' aktiviteter.

3. Netværket skal også åbne op for og 
fremme mulighederne for frivilligt arbejde 
online for at supplere og styrke EU Aid 
Volunteers' aktiviteter. Dette netværk skal 
have forbindelse med Eures.

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU Aid Volunteers skal – om 
nødvendigt med hjælp og vejledning fra 
sende- og værtsorganisationerne – deltage i 
relevante oplysnings-, kommunikations- og 
bevidstgørelsesaktiviteter før, under og 
efter udsendelsen for at fremme EU Aid 
Volunteers og deres engagement i 

3. EU Aid Volunteers skal – med hjælp og 
vejledning fra sende- og 
værtsorganisationerne – deltage i relevante 
oplysnings-, kommunikations- og 
bevidstgørelsesaktiviteter før, under og 
efter udsendelsen for at fremme EU Aid 
Volunteers og deres engagement i 



PA\922397DA.doc 13/13 PE502.072v01-00

DA

volontørkorpset. Kommissionen fastlægger 
disse aktiviteter, som ikke må pålægge de 
frivillige uforholdsmæssigt store 
forpligtelser.

volontørkorpset. Kommissionen fastlægger 
disse aktiviteter, som ikke må pålægge de 
frivillige uforholdsmæssigt store 
forpligtelser.

Or. fr


