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8.3.2019 A8-0079/204

Ändringsförslag 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
för utskottet för utveckling

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 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den 
meningen att den bör fylla icke 
tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 
stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet 
att skaffa sig värdefull kunskap och 
kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för 
unga, och genomföras under säkra och 
sunda förhållanden.

(6) Den solidaritetsverksamhet som 
erbjuds unga bör vara av hög kvalitet, i 
den meningen att den bör fylla icke 
tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 
stärka lokalsamhällen och 
kapacitetsuppbyggnad, ge unga möjlighet 
att skaffa sig värdefull kunskap och 
kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för 
unga, och genomföras under säkra och 
sunda förhållanden, samtidigt som en 
dialog mellan lokala och regionala 
myndigheter och berörda parter bör 
uppmuntras för att säkerställa ett 
behovsinriktat program och för att främja 
volontärarbete i partnerländer och ge 
solidaritetsverksamheterna ett högt 
utvecklingsvärde.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/205

Ändringsförslag 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
för utskottet för utveckling

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, kulturella, 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), den cirkulära 
ekonomin, medborgarskap och 
demokratiskt deltagande, miljö- och 
naturskydd, klimatinsatser, 
katastrofförebyggande åtgärder, beredskap 
för och återhämtning från 
naturkatastrofer eller katastrofer 
orsakade av människor, skydd för sårbara 
grupper som drabbats av katastrofer, 
motståndskraft, fattigdomsbekämpning, 
livsmedelsförsörjning, 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, i synnerhet 
ensamkommande barn, 
konfliktförebyggande, fred och försoning, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
territoriellt samarbete och sammanhållning 
samt samarbete över gränserna. Sådan 
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solidaritetsverksamhet bör omfatta en 
gedigen aspekt av lärande och utbildning 
genom lämplig verksamhet som kan 
erbjudas deltagarna före, under och efter 
solidaritetsverksamheten.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/206

Ändringsförslag 206
Linda McAvan, Eleni Theocharous
för utskottet för utveckling

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 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla enheter som vill delta i 
Europeiska solidaritetskåren bör 
kvalitetsmärkas under förutsättning att de 
uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med 
kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande 
av Europeiska solidaritetskårens 
genomförandeorgan. Den tilldelade 
kvalitetsmärkningen bör regelbundet 
omprövas och kunna upphävas om det vid 
kontroller konstateras att villkoren inte 
längre är uppfyllda.

(18) Alla enheter som vill delta i 
Europeiska solidaritetskåren bör 
kvalitetsmärkas under förutsättning att de 
uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med 
kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande 
av Europeiska solidaritetskårens 
genomförandeorgan och bör vara förenligt 
med befintliga certifieringssystem. 
Förfarandet för att erhålla 
kvalitetsmärkningen bör förenklas för de 
organisationer som redan är certifierade, 
i synnerhet inom ramen för det 
nuvarande initiativet EU-frivilliga för 
humanitärt arbete och för parter i 
ramavtal om partnerskap från 
kommissionens generaldirektorat för 
europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder. Detta förfarande bör ta 
vederbörlig hänsyn till liknande 
förfaranden som genomförts i enlighet 
med förordning (EU) nr 375/2014 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/14751a, samt rådets 
förordning (EG) nr 1275/961b. Den 
tilldelade kvalitetsmärkningen bör 
regelbundet omprövas och kunna upphävas 
om det vid kontroller konstateras att 
villkoren inte längre är uppfyllda. 

______________________
1a Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) 2018/1475 av den 
2 oktober 2018 om fastställande av den 
rättsliga ramen för den europeiska 
solidaritetskåren och om ändring av 
förordning (EU) nr 1288/2013, 
förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut 
nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, 
s. 1).
1b Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 
(EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/207

Ändringsförslag 207
Linda McAvan, Eleni Theocharous
för utskottet för utveckling

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 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Europeiska solidaritetskåren vänder 
sig till unga mellan 18 och 30 år och för att 
få delta i kårens verksamhet bör det krävas 
att man registrerar sig på kårens portal.

(27) Europeiska solidaritetskåren vänder 
sig i första hand till unga mellan 18 och 30 
år, men behoven och förhållandena för 
humanitärt bistånd i tredjeländer kan 
motivera att experter över detta 
åldersspann deltar. För att få delta i kårens 
verksamhet bör det krävas att man 
registrerar sig på kårens portal.

Or. en



AM\1179171SV.docx PE635.388v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

8.3.2019 A8-0079/208

Ändringsförslag 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
för utskottet för utveckling

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 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
stärka ungas och organisationers 
engagemang i solidaritetsverksamhet som 
är tillgänglig och av hög kvalitet som ett 
sätt att stärka sammanhållningen, 
solidariteten och demokratin i och utanför 
unionen och ta itu med samhällsutmaningar 
och humanitära utmaningar på fältet, med 
särskilda insatser för att främja social 
inkludering.

1. Programmets allmänna mål är att 
stärka ungas och organisationers 
engagemang i solidaritetsverksamhet och 
icke-vinstdrivande verksamhet som är 
tillgänglig och av hög kvalitet som ett sätt 
att stärka sammanhållningen, solidariteten, 
freden och demokratin i och utanför 
unionen, göra framsteg mot att uppnå 
målen för hållbar utveckling och ta itu 
med samhällsutmaningar och humanitära 
utmaningar på fältet, i synnerhet med 
avseende på att minska risken för 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människor samt krissituationer i 
sårbara länder och länder som genomgått 
konflikter, med särskilda insatser för att 
främja social inkludering.

Or. en


