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NL In verscheidenheid verenigd NL

8.3.2019 A8-0079/204

Amendement 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De aan jongeren aangeboden 
solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 
kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen 
aan onvervulde behoeften van de 
samenleving, bijdragen tot de versterking 
van gemeenschappen, jongeren de 
mogelijkheid bieden waardevolle kennis en 
competenties te verwerven, financieel 
toegankelijk zijn voor jongeren en worden 
uitgevoerd in veilige en gezonde 
omstandigheden.

(6) De aan jongeren aangeboden 
solidariteitsactiviteiten moeten van hoge 
kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen 
aan onvervulde behoeften van de 
samenleving en bijdragen tot de 
versterking van gemeenschappen en van de 
capaciteitsopbouw, jongeren de 
mogelijkheid bieden waardevolle kennis en 
competenties te verwerven, financieel 
toegankelijk zijn voor jongeren en worden 
uitgevoerd in veilige en gezonde 
omstandigheden. Tegelijkertijd moet de 
dialoog met lokale en regionale 
autoriteiten alsook met belanghebbenden 
worden gestimuleerd, om ervoor te zorgen 
dat het programma gebaseerd is op de 
bestaande behoeften en om 
vrijwilligerswerk in partnerlanden te 
bevorderen en de solidariteitsactiviteit zo 
een grote ontwikkelingswaarde te geven.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/205

Amendement 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen en 
tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van een jongere en aan zijn 
ontwikkeling als burger, waarbij de 
activiteiten de vorm kunnen aannemen van 
vrijwilligerswerk, stages en banen, 
projecten of netwerkactiviteiten die zijn 
ontwikkeld met betrekking tot 
verschillende gebieden zoals onderwijs en 
opleiding, werkgelegenheid, 
gendergelijkheid, ondernemerschap (in het 
bijzonder sociaal ondernemerschap), 
burgerschap en democratische participatie, 
milieu en natuurbescherming, klimaatactie, 
rampenpreventie -paraatheid en 
hersteloperaties, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, het verstrekken 
van levensmiddelen en non-foodartikelen, 
gezondheid en welzijn, creativiteit en 
cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, 
sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang 
en integratie van onderdanen van derde 
landen, territoriale samenwerking en 
cohesie, en grensoverschrijdende 
samenwerking. Dergelijke 
solidariteitsactiviteiten omvatten een solide 
leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd 
via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en 

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen en 
tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, 
educatieve, sociale, culturele en 
professionele ontwikkeling van een jongere 
en aan zijn ontwikkeling als burger, 
waarbij de activiteiten de vorm kunnen 
aannemen van vrijwilligerswerk, stages en 
banen, projecten of netwerkactiviteiten die 
zijn ontwikkeld met betrekking tot 
verschillende gebieden zoals onderwijs en 
opleiding, werkgelegenheid, 
gendergelijkheid, ondernemerschap (de 
circulaire economie), burgerschap en 
democratische participatie, milieu en 
natuurbescherming, klimaatactie, preventie 
en herstel van door de natuur of door de 
mens veroorzaakte rampen, bescherming 
van kwetsbare groepen die door rampen 
zijn getroffen, veerkracht, 
armoedebestrijding, voedselzekerheid, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, het 
verstrekken van levensmiddelen en non-
foodartikelen, gezondheid en welzijn, 
creativiteit en cultuur, lichamelijke 
opvoeding en sport, sociale bijstand en 
welzijnszorg, de opvang en integratie van 
onderdanen van derde landen, en met 
name van niet-begeleide minderjarigen, 
conflictpreventie, vrede en verzoening, 
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na de solidariteitsactiviteit aan de 
deelnemers kunnen worden aangeboden.

mensenrechten, gendergelijkheid, 
territoriale samenwerking en cohesie, en 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Dergelijke solidariteitsactiviteiten 
omvatten een solide leer- en 
opleidingsbasis, die wordt gelegd via 
zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na 
de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers 
kunnen worden aangeboden.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/206

Amendement 206
Linda McAvan, Eleni Theocharous
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Elke entiteit die wil deelnemen aan 
het Europees Solidariteitskorps moet een 
kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de 
voorwaarden daarvoor is voldaan. Het 
proces waarmee het kwaliteitskeurmerk 
wordt toegekend, moet ononderbroken 
door de uitvoerende organen van het 
Europees Solidariteitskorps worden 
uitgevoerd. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden 
opnieuw worden beoordeeld en kan 
worden ingetrokken als bij een controle 
wordt vastgesteld dat niet langer aan de 
toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

(18) Elke entiteit die wil deelnemen aan 
het Europees Solidariteitskorps moet een 
kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de 
voorwaarden daarvoor is voldaan. Het 
proces waarmee het kwaliteitskeurmerk 
wordt toegekend, moet ononderbroken 
door de uitvoerende organen van het 
Europees Solidariteitskorps worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met de 
bestaande certificeringsregelingen. Het 
proces aan de hand waarvan het 
kwaliteitskeurmerk wordt verworven, 
moet worden vereenvoudigd voor 
organisaties die reeds gecertificeerd zijn, 
met name in het kader van het huidige 
EU-vrijwilligersinitiatief voor 
humanitaire hulp en voor houders van 
kaderpartnerschapsovereenkomsten van 
het directoraat-generaal Europese Civiele 
Bescherming en Humanitaire Hulp van 
de Commissie. Bij dit proces moet terdege 
rekening worden gehouden met 
soortgelijke processen uit hoofde van 
Verordening (EU) nr. 375/2014 en 
Verordening (EU) 2018/1475 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis, 
evenals Verordening (EG) nr. 1257/96 
van de Raad1 ter. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden 
opnieuw worden beoordeeld en kan 
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worden ingetrokken als bij een controle 
wordt vastgesteld dat niet langer aan de 
toekenningsvoorwaarden wordt voldaan. 

______________________
1 bis Verordening (EU) 2018/1475 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
2 oktober 2018 tot vaststelling van het 
rechtskader van het Europees 
Solidariteitskorps en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1288/2013, 
Verordening (EU) nr. 1293/2013 en 
Besluit nr. 1313/2013/EU (PB L 250 van 
4.10.2018, blz. 1).
1 ter Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, 
blz. 1).

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/207

Amendement 207
Linda McAvan, Eleni Theocharous
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het Europees Solidariteitskorps 
richt zich op jongeren in de leeftijd van 18-
30 jaar, en een inschrijving op de 
portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps moet een voorwaarde 
zijn om te kunnen deelnemen aan de door 
het Europees Solidariteitskorps 
aangeboden activiteiten.

(27) Het Europees Solidariteitskorps 
richt zich hoofdzakelijk op jongeren van 
18-30 jaar, maar de behoeften en context 
van humanitaire hulp in derde landen 
kunnen een reden zijn voor de deelname 
van deskundigen die ouder zijn. Een 
inschrijving op de portaalsite van het 
Europees Solidariteitskorps moet een 
voorwaarde zijn om te kunnen deelnemen 
aan de door het Europees Solidariteitskorps 
aangeboden activiteiten.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/208

Amendement 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma is het vergroten van de inzet 
van jongeren en organisaties bij 
toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige 
solidariteitsactiviteiten, als middel om bij 
te dragen aan de versterking van de 
cohesie, de solidariteit en de democratie in 
de Unie en daarbuiten en daarbij concrete 
maatschappelijke en humanitaire 
uitdagingen aan te pakken, met een 
bijzondere inspanning voor het bevorderen 
van sociale inclusie.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is het vergroten van de inzet 
van jongeren en organisaties bij 
toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige 
solidariteits- en non-profitactiviteiten, als 
middel om bij te dragen aan de versterking 
van de cohesie, de solidariteit, de vrede en 
de democratie in de Unie en daarbuiten en 
daarbij vooruitgang te boeken ten aanzien 
van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
door concrete maatschappelijke en 
humanitaire uitdagingen aan te pakken, 
met name door het risico op door de 
natuur en de mens veroorzaakte rampen 
te verlagen, alsook op noodsituaties in 
kwetsbare en postconflictlanden, met een 
bijzondere inspanning voor het bevorderen 
van sociale inclusie.

Or. en


