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6.3.2019 A8-0079/200

Ändringsförslag 200
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 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) praktik: solidaritetsverksamhet 
under en period på två till sex månader 
som får förlängas en gång till som längst 
tolv månader och som erbjuds och betalas 
av den deltagande organisation som tar 
emot kårdeltagaren.

(7) praktik: solidaritetsverksamhet som 
utförs under en period på två till 
sex månader, före 
solidaritetsverksamheten, som får 
förlängas en gång till som längst 
tolv månader och som erbjuds och betalas 
av den deltagande organisation som tar 
emot kårdeltagaren; verksamheten sker 
inom en bestämd tidsperiod och 
kännetecknas av mål, innehåll, uppgifter, 
struktur och ramar som är tydligt 
fastställda, lämpligt finansiellt stöd samt 
rättsligt och socialt skydd, och ersätter 
inte betald anställning.

Or. en



AM\1178958SV.docx PE635.388v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

6.3.2019 A8-0079/201

Ändringsförslag 201
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 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kvalitetsmärkning: certifiering av 
en deltagande organsation som vill erbjuda 
solidaritetsverksamhet inom Europeiska 
solidaritetskåren i rollen som värd och/eller 
i en stödfunktion.

(10) kvalitetsmärkning: certifiering av 
en icke-vinstdrivande deltagande 
organisation eller en icke-vinstdrivande 
internationell organisation som vill 
erbjuda solidaritetsverksamhet inom 
Europeiska solidaritetskåren i rollen som 
värd och/eller i en stödfunktion.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Ändringsförslag 202
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 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16 Deltagande organisationer 16 Icke-vinstdrivande deltagande 
organisationer

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Ändringsförslag 203
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 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje offentlig eller privat enhet som är 
etablerad i ett deltagande land samt 
internationella organisationer får ansöka 
om finansiering från Europeiska 
solidaritetskåren. När det gäller verksamhet 
som avses i artiklarna 7, 8 och 11 ska en 
förutsättning för finansiering vara att den 
deltagande organisationen har fått en 
kvalitetsmärkning. När det gäller 
solidaritetsprojekt som avses i artikel 9 får 
fysiska personer också ansöka om 
finansiering för informella grupper av 
kårdeltagare.

Varje offentlig eller privat 
icke-vinstdrivande deltagande 
organisation som är etablerad i ett 
deltagande land samt internationella 
organisationer får ansöka om finansiering 
från Europeiska solidaritetskåren. När det 
gäller verksamhet som avses i artiklarna 7, 
8 och 11 ska en förutsättning för 
finansiering vara att den 
icke-vinstdrivande deltagande 
organisationen har fått en 
kvalitetsmärkning. När det gäller 
solidaritetsprojekt som avses i artikel 9 får 
fysiska personer också ansöka om 
finansiering för informella grupper av 
kårdeltagare.

Or. en


