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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
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 och 
den kompetens som de behöver för att 
kunna hjälpa de behövande på bästa 
möjliga sätt, och under förutsättning att 
de får relevant stöd och handledning på 
platsen för frivilligarbetet.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen genomför sina humanitära 
insatser i partnerskap med 
genomförandeorganisationerna. Dessa 
organisationer bör spela en viktig roll vid 
genomförandet av initiativet EU-frivilliga 
för humanitärt arbete så att aktörerna på 
fältet garanteras ägarskap över insatserna 
och den potentiella nyttan av frivilligkårens 
insatser maximeras. Unionen bör bland 
annat ge genomförandeorganisationerna 
ansvaret för identifieringen, urvalet, 

(10) Unionen genomför sina humanitära 
insatser i partnerskap med 
genomförandeorganisationerna. Dessa 
organisationer bör spela en viktig roll vid 
genomförandet av initiativet EU-frivilliga 
för humanitärt arbete så att aktörerna på 
fältet garanteras ägarskap över insatserna 
och den potentiella nyttan av frivilligkårens 
insatser maximeras. Unionen bör bland 
annat ge genomförandeorganisationerna 
ansvaret för identifieringen, urvalet, 
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förberedandet och utplaceringen av de EU-
frivilliga för humanitärt arbete i enlighet 
med de normer som fastställts av 
kommissionen. Kommissionen bör 
dessutom vid behov kunna ta utbildade och 
väl förberedda frivilliga i anspråk för 
utplacering.

förberedandet och utplaceringen av de EU-
frivilliga för humanitärt arbete och 
uppföljningen under och efter uppdraget i 
enlighet med de normer som fastställts av 
kommissionen. Kommissionen bör 
dessutom vid behov kunna ta utbildade och 
väl förberedda frivilliga i anspråk för 
utplacering.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
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 
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” 
och en rad andra viktiga mål för unionen, 
som t.ex. social integration, sysselsättning, 
aktivt medborgarskap, utbildning och 
kompetensutveckling.

(12) Frivilligarbete inom området 
humanitärt bistånd kan hjälpa unga 
människor att hålla sig aktiva och bidra till 
deras personliga utveckling samt öka deras 
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” 
och en rad andra viktiga mål för unionen, 
som t.ex. social integration, sysselsättning, 
aktivt medborgarskap, utbildning och 
kompetensutveckling samt spridning av 
unionens värderingar.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. utplacering av EU-frivilliga för 
humanitärt arbete för deltagande i 

1. utplacering av EU-frivilliga för 
humanitärt arbete för deltagande i 
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humanitära insatser i tredjeländer, humanitära insatser i tredjeländer och, i 
förekommande fall, på unionens 
territorium som ett komplement till 
EuropeAid,

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stor vikt ska fästas vid de 
frivilligarbetandes säkerhet.

3. Stor vikt ska fästas vid de 
frivilligarbetandes säkerhet och utbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
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. Organisationer med ansvar för 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. fr
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 5 – 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, honom eller henne själv 
och samhället i stort, och som på egen 
hand eller genom utbildning har tillägnat 
sig kunskaper som gör det möjligt att 
främja unionens roll och dess 
värderingar,

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) frivillig handledare: en person i ledar-
och ansvarsposition, som använder sin 
erfarenhet för att utbilda och informera 
frivilliga före, under och efter deras 
uppdrag,

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
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 

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

och med annan relevant unionspolitik.
Särskild vikt ska fästas vid att det skapas 
en smidig övergång mellan katastrof-, 
återanpassnings- och utvecklingsbistånd.
En koppling till Euresprogrammet ska 
göras.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
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 och förbättra 
kostnadsfördelningen mellan relevanta 
nationella frivilligordningar och de insatser 
som genomförs av EU-frivilliga och 
EuropeAid för humanitärt arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Kapitel II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som EU:s humanitära frivilligkår 
ska vidta

Bestämmelser om åtgärder som EU:s 
humanitära frivilligkår ska vidta

Or. fr

Motivering

Det är kommissionen och de EU-frivilligas handledare som ska utarbeta och hantera normer, 
kontrollera, identifiera och välja ut kandidater och inte de EU-frivilliga själva, i 
överensstämmelse med artikel 5 om definitioner.
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som EU-frivilliga för 
humanitärt arbete ska genomföra  

De åtgärder som EU-frivilligas handledare
ska genomföra

Or. fr

Motivering

Det är kommissionen och de EU-frivilligas handledare som ska utarbeta och hantera normer, 
kontrollera, identifiera och välja ut kandidater och inte de EU-frivilliga själva, i 
överensstämmelse med artikel 5 om definitioner.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiering, urval och förberedande av 
frivilligkandidater som ska utplaceras till 
humanitära insatser,

a) identifiering, information före och efter 
uppdraget, urval och förberedande av 
frivilligkandidater som ska utplaceras till 
humanitära insatser,

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
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 

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, såsom ersättning för 
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relevanta element. kost och logi, transport från den 
internationella ankomstflygplatsen till 
platsen för uppdraget, försäkring (för 
läkarkostnader, resor och avbokningar), 
stöd dygnet runt till arbetslaget på plats 
och till huvudkontoret, samt andra 
kostnader beroende på insatslandet, det 
humanitära biståndets art och villkoren 
för frivilligarbetarens och/eller utsändar-
eller värdorganisationens avbokning.

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
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 i nära samarbete 
med icke-statliga organisationer som är 
erkända för sitt humanitära arbete, vilken 
ska garantera att utsändarorganisationerna 
följer de normer som anges i artikel 9 och 
ett differentierat certifieringsförfarande för 
värdorganisationerna.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska införa ett 
utbildningsprogram som bygger på kända 
biståndsorganisationers erfarenheter och 
som ska förbereda frivilligkandidaterna 
inför humanitära verksamhet och 
utplacering till humanitära insatser.
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Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
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 hänsyn till behoven och de 
särskilda omständigheterna i det land dit 
kandidaten sänds.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
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, 
genomgå en praktiktjänstgöring vid en 
certifierad utsändarorganisation, om 
möjligt i ett annat land än det egna 
ursprungslandet.

Or. fr
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Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska de frivilligkandidater som inte 
fått någon praktikplats när så är lämpligt 
kunna få ytterligare extra förberedande 
utbildning av en certifierad 
utsändarorganisation. Detta förberedande 
och praktiktjänstgöringen ska ske i 
överensstämmelse med de normer som 
avses i artikel 9.1 a.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska de frivilligkandidater som inte 
fått någon praktikplats när så är lämpligt 
kunna få ytterligare extra förberedande 
utbildning av en certifierad 
utsändarorganisation. Detta förberedande 
och praktiktjänstgöringen ska ske i 
överensstämmelse med de normer som 
avses i artikel 9.1 a. De frivilligkandidater 
som inte fått någon praktikplats och de 
som byter land ska få ytterligare extra 
utbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att betraktas som EU-frivillig för 
humanitärt arbete måste en 
frivilligkandidat anses vara redo enligt den 
bedömning som avses i artikel 12.5. De 
kan därmed tas upp i registret över EU-
frivilliga för humanitärt arbete (nedan 
kallat registret).

1. För att betraktas som EU-frivillig för 
humanitärt arbete måste en 
frivilligkandidat anses vara redo enligt den 
bedömning som avses i artikel 12.5. De 
kan därmed tas upp i registret över EU-
frivilliga för humanitärt arbete (nedan 
kallat registret) för en tidsbegränsad 
period på två år, varefter bedömningen 
ska göras om.

Or. fr
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Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Erfarenheten som EU-frivilligarbetare 
kan tillgodoräknas som 
praktiktjänstgöring genom ett intyg från 
kommissionen, och/eller som utbildning, 
alltefter vilken erfarenhet som erhållits 
och villkoren i kontraktet mellan 
utsändar- och värdorganisationen.

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
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 frivilligarbetar ska anges i ett 
kontrakt mellan utsändarorganisationen 
och frivilligarbetaren, vilket bland annat 
ska ange utplaceringens varaktighet, 
utplaceringsort och frivilligarbetarens 
uppgifter. Kontraktet ska bl.a. innehålla 
närmare uppgifter om ersättning för tur-
och returbiljett, kost och logi, transport 
från den internationella 
ankomstflygplatsen till platsen för 
uppdraget, försäkring (för 
läkarkostnader, resor och avbokningar), 
stöd dygnet runt till arbetslaget på plats 
och till huvudkontoret, samt andra 
kostnader beroende på insatslandet, det 
humanitära biståndets art och villkoren 
för frivilligarbetarens och/eller utsändar-
eller värdorganisationens avbokning.

Or. fr
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Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 15 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skydd av frivilligarbetare på alla sätt, 
däribland särskild information till lokala 
aktörer och samarbetspartner, framför 
allt i konfliktområden.

Or. fr

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
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.
Nätverket bör kopplas samman med 
Eures.

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EU-frivilliga för humanitärt arbete ska, 
om nödvändigt med hjälp och vägledning 
av utsändar- och värdorganisationerna, 
delta i relevanta informations-, 
kommunikations- och 

3. EU-frivilliga för humanitärt arbete ska 
med hjälp och vägledning av utsändar- och
värdorganisationerna, delta i relevanta 
informations-, kommunikations- och 
medvetandegörandeåtgärder före, under 
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medvetandegörandeåtgärder före, under 
och efter en utplacering i syfte att främja 
den verksamhet som företas inom ramen 
för initiativet och deras engagemang i detta 
initiativ. Dessa åtgärder ska fastställas av 
kommissionen och får inte medföra 
oproportionella skyldigheter för 
frivilligarbetarna.

och efter en utplacering i syfte att främja 
den verksamhet som företas inom ramen 
för initiativet och deras engagemang i detta 
initiativ. Dessa åtgärder ska fastställas av 
kommissionen och får inte medföra 
oproportionella skyldigheter för 
frivilligarbetarna.

Or. fr


