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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerphandeling 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma 
“Europees Solidariteitskorps” en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1475 en 
Verordening (EU) nr. 375/2014
(14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 
20181,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 6 december 20182,

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0440),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

– gezien artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie cultuur en onderwijs 
(A9-0156/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd;

3. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

5. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad 

1 PB C 62 van 15.2.2019, blz. 201.
2 PB C 86 van 7.3.2019, blz. 282.
3 PB C 23 van 21.1.2021, blz. 218.
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zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Europese Commissie over het aantal lokale actoren die de kennis, de 

beginselen en de methoden toepassen die zijn geleerd via de humanitaire activiteiten 

waaraan de vrijwilliger en de deskundigen hebben deelgenomen

De Europese Commissie neemt nota van het voorstel van het Europees Parlement om – bij de 

aanvulling van de verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor 

monitoring en evaluatie – rekening te houden met “het aantal lokale actoren die de kennis, de 

beginselen en de methoden toepassen die zijn geleerd via de humanitaire activiteiten waaraan 

de vrijwilliger en de deskundigen hebben deelgenomen”.
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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Europees Solidariteitskorps - het EU-vrijwilligersinitiatief voor jongeren

Het Europees Solidariteitskorps is van start gegaan in 2017 en het heeft tot doel de inzet van 
jongeren en organisaties bij toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige solidariteitsactiviteiten, 
hoofdzakelijk vrijwilligerswerk, te vergroten. De algemene doelstelling van het Europees 
Solidariteitskorps is het versterken van de cohesie, de solidariteit en de democratie in Europa 
en daarbuiten door het aanpakken van concrete sociale en humanitaire uitdagingen, met 
bijzondere nadruk op het bevorderen van sociale inclusie.

2. Interinstitutionele onderhandelingen en politiek akkoord

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing op 28 maart 2019 vonden 
tussen oktober 2019 en december 2020 interinstitutionele onderhandelingen plaats. Na vier 
trialoogrondes is op 11 december 2020 en onder het Duitse voorzitterschap van de Raad een 
voorlopig akkoord bereikt.

Het voorlopige akkoord over het Europees Solidariteitskorps was een succes voor het team van 
het Europees Parlement. Het was dit team namelijk gelukt te zorgen voor een ambitieus en goed 
gestructureerd programma waarmee in de periode 2021-2027 een groot aantal jongeren kan 
worden gemobiliseerd voor diverse en zinvolle solidariteitsactiviteiten.

3. Samenvatting van de belangrijkste elementen van het politieke akkoord over het 
Europees Solidariteitskorps:

 het Europees Solidariteitskorps zal alleen vrijwilligersactiviteiten voorstellen voor 
jongeren tussen 18 en 30 jaar; 

 indicatieve verdeling van de begroting per type vrijwilligerswerk (94 % voor 
vrijwilligerswerk en solidariteitsprojecten, 6 % voor humanitaire hulp); 

 maximaal 20 % voor activiteiten in eigen land; 

 governancebepalingen – sterkere verwevenheid van de werkprogramma’s van de 
Europese Commissie met de bepalingen van de verordening; 

 meer aandacht voor het thema inclusie – er is een artikel over inclusie opgenomen; 

 meer veiligheid en bescherming van deelnemers en kwetsbare groepen – betere 
voorwaarden inzake verzekering en accreditatie bij het werken met kwetsbare groepen;

 verhoging van de begroting – 1,009 miljard EUR in lopende prijzen (een toename van 
15 % ten opzichte van het vorige programma van het Europees Solidariteitskorps van 
2018-2020); 

 specifiek onderdeel “humanitaire hulp” – verhoogde leeftijdsgrens voor deelnemers 
aan het onderdeel “humanitaire hulp” en de mogelijkheid om zonder maximale 
leeftijdsgrens deskundigen en coaches in te schakelen; het specifieke karakter van het 
onderdeel wordt gehandhaafd en er zijn sterke synergieën met het externe optreden van 
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de EU tot stand gebracht. 

4. Aanbeveling voor definitieve vaststelling

De tekst van het voorlopige akkoord is voorgelegd aan en vervolgens op 11 januari 2021 
goedgekeurd door de Commissie cultuur en onderwijs (CULT). Op basis van de goedkeuring 
door CULT heeft de voorzitter van CULT in een brief aan het voorzitterschap van de Raad 
aangegeven dat zij de plenaire vergadering zal aanbevelen zonder wijzigingen in te stemmen 
met het standpunt van de Raad, mits dit overeenkomt met het voorlopige akkoord dat tussen de 
twee instellingen is bereikt. Na de verificatie door de juristen-vertalers heeft de Raad zijn 
standpunt in overeenstemming met het voorlopig akkoord formeel vastgesteld.

Aangezien het standpunt van de Raad overeenkomt met het in de interinstitutionele 
onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord, beveelt de rapporteur aan om hier zonder 
verdere wijzigingen mee in te stemmen.
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