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6.3.2019 A8-0079/193

Ändringsförslag 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, 
Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 samtidigt främja den 
enskildes personliga, utbildningsmässiga, 
sociala och medborgerliga utveckling, 
vilket sker i form av volontärarbete och 
praktik före solidaritetsverksamheten, 
projekt eller nätverksarbete inom olika 
områden, t.ex. formell och icke-formell 
utbildning och informellt lärande, 
interkulturell dialog, social inkludering, 
utbildning, jämställdhet, socialt 
företagande, medborgarskap och 
demokratiskt deltagande, miljö- och 
naturskydd, klimatinsatser, 
katastrofförebyggande åtgärder, 
katastrofberedskap och återhämtning, 
socialt 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, 
särskilt migranter och asylsökande, 
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.
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6.3.2019 A8-0079/194

Ändringsförslag 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, 
Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Praktik och jobb inom 
solidaritetsverksamhet kan ge unga 
ytterligare möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden och samtidigt bidra till 
att lösa viktiga samhällsproblem. Detta 
kan främja ungas anställbarhet och 
produktivitet samtidigt som deras 
övergång från utbildning till 
sysselsättning underlättas, vilket är 
avgörande för att förbättra deras 
möjligheter på arbetsmarknaden. De 
praktikplatser som erbjuds inom 
Europeiska solidaritetskåren uppfyller 
kvalitetsprinciperna i rådets 
rekommendation om kvalitetskriterier för 
praktikprogram21. De praktikplatser och 
jobb som erbjuds utgör en språngbräda för 
unga så att de kan ta sig in på 
arbetsmarknaden och bör därför åtföljas 
av adekvat stöd efter verksamheten. 
Praktikplatser och jobb underlättas av 
berörda aktörer på arbetsmarknaden, 
särskilt offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter och handelskammare, och 
finansieras av den deltagande 
organisationen. Som deltagande 
organisationer bör de ansöka om 
finansiering via Europeiska 
solidaritetskårens behöriga 

(12) Praktik inom solidaritetsverksamhet 
i ett icke-vinstdrivande sammanhang kan 
ge unga ytterligare möjligheter att lösa 
viktiga samhällsproblem. De praktikplatser 
som erbjuds inom Europeiska 
solidaritetskåren uppfyller 
kvalitetsprinciperna i rådets 
rekommendation om kvalitetskriterier för 
praktikprogram och principerna i 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, 
särskilt artikel 27. Praktiken före 
solidaritetsverksamheten utgör en 
språngbräda för unga så att de på ett 
meningsfullt sätt kan bidra till samhället, 
visa solidaritet, kompetens och kunskap 
och därigenom få ovärderliga 
erfarenheter, vilket också är avgörande 
för framväxten av en aktiv och engagerad 
solidaritet i unionsmedborgarskapet. De 
icke-vinstdrivande deltagande 
organisationerna bör ansöka om 
finansiering via Europeiska 
solidaritetskårens behöriga 
genomförandeorgan.
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genomförandeorgan för förmedling mellan 
de unga deltagarna och arbetsgivare som 
erbjuder praktik och jobb på 
solidaritetsområdet.
_________________
21 Rådets rekommendation av den 
15 mars 2018 om en europeisk ram för 
ändamålsenliga lärlingsutbildningar av 
god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).
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6.3.2019 A8-0079/195

Ändringsförslag 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, 
Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 möjligheter som erbjuds 
genom Europeiska solidaritetskåren, och åt 
att målet om inkludering uppnås genom 
dessa, i synnerhet genom att erbjuda 
deltagarna och volontärerna lämplig 
utbildning online eller offline, språkstöd, 
skälig anpassning, försäkring, socialt stöd, 
förenklade administrativa förfaranden 
och stöd före och efter verksamheten samt 
validera de kunskaper och färdigheter som 
de förvärvat genom sin kårerfarenhet. 
Stödåtgärder bör utvecklas och 
tillhandahållas i samarbete med 
ungdomsorganisationer och andra icke-
vinstdrivande organisationer och 
civilsamhällesorganisationer i syfte att 
utnyttja deras sakkunskap på området. 
Deltagarnas och de avsedda mottagarnas 
säkerhet och trygghet är av yttersta vikt. 
All verksamhet ska följa principen om att 
inte göra någon skada. Deltagarna bör 
inte skickas på uppdrag i områden där det 
råder internationella eller inhemska 
väpnade konflikter, eller till anläggningar 
som strider mot internationella 
människorättsstandarder. Verksamhet 
som omfattar direktkontakt med barn bör 
vägledas av principen om barnets bästa, 
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och bör i förekommande fall omfatta 
bakgrundskontroller av deltagarna eller 
andra åtgärder som syftar till att 
säkerställa barnens skydd.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Ändringsförslag 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, 
Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) De deltagande organisationerna kan 
ha flera funktioner i Europeiska 
solidaritetskåren. Som värdar bedriver de 
verksamhet för att ta emot deltagare och 
kan bland annat anordna verksamhet och 
ge deltagarna vägledning och stöd under 
solidaritetsverksamheten, beroende på vad 
som är lämpligt. I en stödfunktion bedriver 
de verksamhet för att sända ut och 
förbereda deltagarna före avresan, under 
och efter solidaritetsverksamheten och kan 
bland annat utbilda och leda deltagarna 
vidare till lokala organisationer efter 
verksamheten.

(20) De icke-vinstdrivande deltagande 
organisationerna kan ha flera funktioner i 
Europeiska solidaritetskåren. Som värdar 
bedriver de verksamhet för att ta emot 
deltagare och kan bland annat anordna 
verksamhet och ett program för utbildning 
och lärande och ge deltagarna vägledning 
och stöd under solidaritetsverksamheten, 
beroende på vad som är lämpligt. I en 
stödfunktion bedriver de verksamhet för att 
sända ut och förbereda deltagarna före 
avresan, inbegripet genom ett gediget 
program för utbildning och lärande, samt 
under och efter solidaritetsverksamheten, 
och kan bland annat leda deltagarna vidare 
till lokala organisationer efter 
verksamheten, i syfte att skapa fler 
möjligheter för ytterligare 
solidaritetserfarenheter. I en 
samordningsfunktion bör de 
icke-vinstdrivande deltagande 
organisationerna upprätta förbindelser 
mellan organisationer och underlätta 
utbytet av deltagare i volontärtjänsten.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Ändringsförslag 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, 
Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) solidaritetsverksamhet: en tillfällig 
verksamhet av hög kvalitet som bidrar till 
Europeiska solidaritetskårens mål och kan 
bedrivas i form av volontärarbete, praktik, 
jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete 
på olika områden, bland annat de som 
anges i punkt 13; verksamheten ska säkra 
ett europeiskt mervärde och följa hälso- 
och säkerhetsföreskrifter.

(1) solidaritetsverksamhet: en 
lättillgänglig, inkluderande och tillfällig 
verksamhet av hög kvalitet och allmänt 
intresse, inom strukturerna för en icke-
vinstdrivande deltagande organisation, 
som syftar till att tillgodose samhällsbehov 
till förmån för en grupp och samtidigt 
främja dels den enskildes personliga, 
utbildningsmässiga, sociala, 
medborgerliga och yrkesmässiga 
utveckling, dels projekt eller 
nätverksarbete som utvecklats inom olika 
områden; solidaritetsverksamheten bidrar 
aktivt till Europeiska solidaritetskårens 
mål; solidaritetsverksamheten bedrivs i 
form av volontärarbete, praktik, 
solidaritetsprojekt och nätverksarbete på 
olika områden, bland annat de som anges i 
punkt 13, och verksamhet som är förenlig 
med internationella människorättsnormer 
och EU:s politik, såsom åtagandet att 
sätta stopp för institutionalisering av barn 
och personer med funktionsnedsättning 
samt mottagande och integration av 
tredjelandsmedborgare, särskilt migranter 
och asylsökande; 
solidaritetsverksamheten sker inom en 
bestämd tidsperiod och kännetecknas av 
mål, innehåll, uppgifter, struktur och 
ramar som är tydligt fastställda; lämpligt 
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finansiellt stöd och rättsligt och socialt 
skydd ska tillhandahållas för att säkra ett 
europeiskt mervärde samt följa hälso- och 
säkerhetsnormer och sociala normer.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Ändringsförslag 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, 
Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) deltagande organisation: varje 
offentlig eller privat enhet, oavsett om det 
är på lokal, regional, nationell eller 
internationell nivå, som har fått Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

(5) deltagande organisation: varje 
offentlig eller privat icke-vinstdrivande 
enhet, oavsett om det är på lokal, regional, 
nationell eller internationell nivå, som 
bedriver en verksamhet av allmänt 
intresse och har fått Europeiska 
solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Ändringsförslag 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, 
Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) volontär: en person som har 
registrerat sig på Europeiska 
solidaritetskårens portal och frivilligt 
utför verksamhet som gynnar samhället; 
denna verksamhet utförs utan vinstsyfte 
och gynnar volontärens personliga 
utveckling genom att han eller hon 
oavlönat avsätter tid och energi för det 
allmänna bästa; volontären deltar i en 
solidaritetsverksamhet inom Europeiska 
solidaritetskåren som erbjuds av en 
deltagande icke-vinstdrivande 
organisation som är certifierad genom 
kvalitetsmärkningen; volontären får 
ersättning för utgifter med direkt koppling 
till verksamheten.

Or. en


