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BEKNOPTE MOTIVERING 

The rapporteur welcomes the proposal to set up a European Solidarity Corps (ESC) put 

forward by the European Commission on 30 May 2017. The EU is built on solidarity: 

solidarity between its citizens, solidarity across borders between its Member States, and 

solidarity in its actions inside and outside the Union. It is a shared value that is strongly felt 

within the EU. It is part of the core fabric that makes the European dream inspire generation 

after generation, creating common values across the Union. 

 

The present ESC proposal provides a dedicated legal base for an initiative that gives young 

people across the EU the opportunity to act on their aspirations for a better Union and hence 

push the European project forward while developing their own skills.  

 

However, the rapporteur is of the strong conviction that the Corps deserves its own, dedicated 

budget. For the period 2018-2020, the Commission proposes funding the ESC by three 

quarters through redeploying funds from ongoing programmes within their existing financial 

allocation: EUR 197,7 million is to be taken from Erasmus+ and EUR 10 million from the 

Employment and Social Innovation programme (EaSI), as well as EUR 47,3 million from 

programmes in other headings (of which EUR 35 million from the European Social Fund 

(ESF), EUR 6 million from the Civil Protection Mechanism, EUR 4,5 million from the LIFE 

programme, and EUR 1,8 million from the European Agricultural Fund for Rural 

Development (EAFRD)). Only one fourth of the overall ESC envelope would be ‘fresh’ 

funding.  

 

The rapporteur strongly rejects this set-up that funds the ESC to a large extent at the expense 

of key activities of other significant EU programmes, which have their own valuable 

missions, objectives and matching financial envelope, as budgeted for from the start of the 

current MFF. What may have been acceptable in a first pilot phase of the ESC to get the 

activities up and running fast, cannot be a medium- or long-term solution for financing an 

important programme that merits not only its own legal base, but also an ambitious envelope 

of fresh money.  

 

New political priorities during the current MFF require fresh resources, through the 

mobilisation of the flexibility provisions and special instruments included in the MFF 

regulation, after available margins have been exhausted. If the ESC is indeed a new priority 

initiative, as stated in the Joint Declaration on the EU’s legislative priorities for 2017, it is 

only logical that it should receive fresh funding so that it may achieve its objectives without 

harming ongoing EU-funded programmes and projects.  

 

The rapporteur is of the opinion that the flexibility tools provided by the current MFF, and 

boosted as part of the mid-term revision, such as the Flexibility Instrument and the Global 

Margin for Commitments, should be used to fund the ESC in the period 2018-2020. 

Redeployment is only acceptable where transfer of funds has been foreseen from the start of 

the programme, as in the case of the funding for the intra-EU activities of the European 

Voluntary Service under Erasmus+. By deleting the contributions of EaSI, the ESF, civil 

protection, LIFE and the EARD  to the ESC and returning these amounts to the budget lines 

from which they were taken, in line with the original financial programming, the rapporteur 

sends a clear signal for the financing of this initiative.  
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LIFE, which tackles environmental and climate challenges, has delivered substantial 

improvements to the state of the environment in the EU. In order to continue fighting climate 

change and to be aligned with the Paris agreement reached during the COP21, LIFE’s funding 

should not be redeployed for other purposes.  

 

The EAFRD and the ESF, as part of the EU’s structural and investment funds (ESIF), 

contribute to strengthening the economic, social and territorial cohesion of the Union. The 

aim of the ESIF is to reduce disparities between the development levels of the various 

regions. The ESC should not be financed by shifting funds away from cohesion policy. 

 

Through the Union Civil Protection Mechanism, the Union and Member States coordinate 

their systems for preventing, preparing for and responding to natural and man-made disasters. 

Bearing in mind the significant increase of the number, severity and complexity of natural and 

man-made disasters in recent years, including as a result of climate change, a joint and 

integrated approach to disaster management is increasingly important. In this context, the 

rapporteur finds it unacceptable to redeploy civil protection funds for the ESC. 

 

Further, the rapporteur proposes to strengthen the provisions regarding monitoring and 

evaluation of the ESC. 

 

Finally, the rapporteur strongly encourages the Commission to prepare a clear and ambitious 

proposal for implementing and funding the ESC from 2021, as promised.  

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Recital 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) In deze verordening worden voor 

de periode 2018-2020 de financiële 

middelen vastgelegd die voor het Europees 

Parlement en de Raad gedurende de 

jaarlijkse begrotingsprocedure het 

voornaamste referentiebedrag vormen in de 

zin van punt 17 van het Interinstitutioneel 

Akkoord tussen het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie over de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer23. Het voornaamste 

referentiebedrag bestaat uit 

herschikkingen van het Erasmus+-

programma (197,7 miljoen EUR) en van 

(18) In deze verordening worden voor 

de periode 2018-2020 financiële middelen 

vastgelegd ten belope van 341,5 miljoen 

EUR in lopende prijzen die voor het 

Europees Parlement en de Raad gedurende 

de jaarlijkse begrotingsprocedure het 

voornaamste referentiebedrag vormen in de 

zin van punt 17 van het Interinstitutioneel 

Akkoord tussen het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie over de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer23. De financiële middelen moeten 

het bedrag van 197,7 miljoen EUR 

bevatten dat oorspronkelijk bestemd was 
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het Programma voor werkgelegenheid en 

sociale innovatie (10 miljoen EUR) voor 

de financiële jaren 2018, 2019 en 2020. 

Het wordt aangevuld met bijdragen uit 

verschillende Unie-programma’s onder 

verschillende rubrieken, zoals het 

Europees Sociaal Fonds, het 

Uniemechanisme voor civiele 

bescherming, het LIFE-programma en 

het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling. 

voor de financiering van de activiteiten in 

het kader van de Europese 

vrijwilligersdienst in de Unie binnen het 

Erasmus+-programma voor de financiële 

jaren 2018, 2019 en 2020, aangezien deze 

activiteiten zullen worden overgedragen 

aan het Europees Solidariteitskorps. Om 

negatieve gevolgen voor de financiering 

van bestaande meerjarenprogramma's te 

vermijden, moet het resterende bedrag 

voor de financiering van het Europees 

Solidariteitskorps uitsluitend afkomstig 

zijn van niet-toegewezen marges onder de 

maxima van het meerjarig financieel 

kader. 

_________________ _________________ 

23Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

23Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 bis) In zijn resolutie van 2 

februari 2017 over de tenuitvoerlegging 

van de Erasmus+-verordening1bis vroeg 

het Europees Parlement de Commissie en 

de lidstaten een begrotingsinspanning te 

leveren voor het nieuwe initiatief van het 

Europees Solidariteitskorps zonder te 

tornen aan de financiering van andere 

bestaande en prioritaire programma's. 

 ___________________ 

 1bis Aangenomen teksten, 

P8_TA(2017)0018. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 ter) In zijn resolutie van 5 juli 

2017 over het mandaat voor de trialoog 

met betrekking tot de ontwerpbegroting 

20181bis uitte het Europees Parlement er 

zijn bezorgdheid over dat het op 30 mei 

2017 vastgestelde wetgevingsvoorstel, 

ondanks zijn waarschuwingen, erin 

voorziet dat driekwart van het budget van 

het Europees Solidariteitskorps wordt 

gefinancierd met financiële middelen van 

bestaande programma's en met name met 

geld van Erasmus+ (197,7 miljoen EUR), 

en gaf het eens te meer aan dat alle 

nieuwe politieke initiatieven moeten 

worden gefinancierd met nieuwe 

kredieten en niet middels de overheveling 

van gelden van bestaande programma's. 

 _____________________ 

 1bis Aangenomen teksten, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Amendement  4. 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 quater) Voor het Europees 

Solidariteitskorps moet aparte 

financiering en moeten aparte 

begrotingsmiddelen worden gewaarborgd, 

en mag niet worden getornd aan de 

budgetten voor ander beleid ter 

bevordering van jeugd, onderwijs, 

opleiding, werkgelegenheid of solidariteit. 

Er moet voor een optimaal en transparant 

gebruik van de financiële middelen 

worden gezorgd. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) De financiële middelen van het 

Europees Solidariteitskorps onder 

rubriek 1a van het meerjarig financieel 

kader bouwen ook voort op overgehevelde 

middelen van het Erasmus+-programma. 

Deze middelen moeten voornamelijk 

komen van kredieten voor de financiering 

van de activiteiten van het Europees 

vrijwilligerswerk die zouden vallen onder 

het toepassingsgebied van het 

vrijwilligerswerk dat in het kader van deze 

verordening wordt ondersteund. Bepaalde 

kredieten van de garantiefaciliteit voor 

studentenleningen, die waarschijnlijk niet 

zullen worden opgenomen in het kader 

van Erasmus+, moeten worden 

overgeheveld om te voorzien in adequate 

medefinanciering van de werkingskosten 

van de nationale agentschappen en 

moeten meer in overeenstemming worden 

gebracht met de absorptiecapaciteit van 

deze actie. 

(39) De financiële middelen van het 

Europees Solidariteitskorps onder rubriek 

1a van het meerjarig financieel kader 

bouwen voort op overgehevelde middelen 

van het Erasmus+-programma. Deze 

middelen moeten uitsluitend komen van 

kredieten voor de financiering van de 

activiteiten van de Europese 

vrijwilligersdienst die zouden vallen onder 

het toepassingsgebied van het 

vrijwilligerswerk dat in het kader van deze 

verordening wordt ondersteund. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) De financiële middelen van het 

Europees Solidariteitskorps onder 

rubriek 1a van het meerjarig financieel 

kader moeten worden aangevuld met 

financiële bijdragen van andere 

programma's en rubrieken. Daarvoor 

moeten de Verordeningen 

(EU) nr. 1293/201327, 

(EU) nr. 1303/201328, 

(EU) nr. 1305/201329, 

(EU) nr. 1306/201330 en Besluit 

Schrappen 
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nr. 1313/2013/EU31 van het Europees 

Parlement en de Raad worden gewijzigd. 

__________________  

27Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 inzake de vaststelling 

van een programma voor het milieu en 

klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 614/2007 (PB L 347 

van 20.12.2013, blz. 185). 

 

28Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake 

het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij, en tot 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 

20.12.2013, blz. 320). 

 

29Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 

20.12.2013, blz. 487). 

 

30Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 inzake de financiering, het 

beheer en de monitoring van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 

intrekking van Verordeningen (EEG) 

nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 

nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 

nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van 

de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
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blz. 549). 

31Besluit nr. 1313/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende een 

Uniemechanisme voor civiele 

bescherming (PB L 347 van 20.12.2013, 

blz. 924). 

 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) "vrijwilligerswerk": voltijds32 

onbetaald vrijwilligerswerk voor een 

periode van maximaal twaalf maanden, dat 

jongeren de kans biedt bij te dragen aan de 

dagelijkse werkzaamheden van 

organisaties die actief zijn in 

solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate 

van de gemeenschappen waarin de 

activiteiten worden verricht, en die de 

jonge vrijwilligers een solide leer- en 

opleidingsbasis verschaffen om 

vaardigheden en competenties te 

verwerven die nuttig zijn voor hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en ook zullen 

bijdragen tot het verbeteren van hun 

inzetbaarheid; 

6) "vrijwilligerswerk": voltijds32 

onbetaald vrijwilligerswerk voor een 

periode van maximaal twaalf maanden, dat 

jongeren de kans biedt bij te dragen aan de 

dagelijkse werkzaamheden van 

organisaties zonder winstoogmerk die 

actief zijn in solidariteitsgerelateerde 

gebieden, ten bate van de gemeenschappen 

waarin de activiteiten worden verricht, en 

die de jonge vrijwilligers een solide leer- 

en opleidingsbasis verschaffen om 

vaardigheden en competenties te 

verwerven die nuttig zijn voor hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en ook zullen 

bijdragen tot het verbeteren van hun 

inzetbaarheid; 

_________________ _________________ 

32algemeen genomen een activiteit die 

aaneensluitend wordt verricht gedurende 

5 dagen per week en 7 uur per dag. 

32algemeen genomen een activiteit die 

aaneensluitend wordt verricht gedurende 

5 dagen per week en 7 uur per dag. 

Motivering 

Elke vorm van vrijwilligerswerk buiten non-profitorganisaties moet uitdrukkelijk worden 

uitgesloten. Elke andere benadering zou in strijd zijn met de nationale wetgeving van 

bepaalde lidstaten, bijvoorbeeld België en Frankrijk, op het gebied van vrijwilligerswerk. 

 

Amendement  8 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) met de steun van de deelnemende 

organisaties, jongeren gemakkelijk 

toegankelijke mogelijkheden bieden om 

mee te doen aan solidariteitsactiviteiten en 

tegelijkertijd hun vaardigheden en 

competenties te vergroten om hun 

persoonlijke, educatieve, sociale en 

professionele ontwikkeling en hun 

ontwikkeling als burger te bevorderen, hun 

inzetbaarheid te vergroten en hun overgang 

naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 

onder meer ook door de mobiliteit van 

jonge vrijwilligers, stagiairs en 

werknemers te ondersteunen; 

a) met de steun van de deelnemende 

organisaties, jongeren gemakkelijk 

toegankelijke mogelijkheden bieden om 

mee te doen aan solidariteitsactiviteiten en 

tegelijkertijd hun kennis, vaardigheden en 

competenties te vergroten om hun 

persoonlijke, educatieve, sociale, culturele 

en professionele ontwikkeling en hun 

ontwikkeling als burger te bevorderen, hun 

inzetbaarheid te vergroten en hun overgang 

naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 

onder meer ook door de mobiliteit van 

jonge vrijwilligers, stagiairs en 

werknemers te ondersteunen; 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het opzetten van 

voorlichtingscampagnes om bekendheid te 

geven aan de acties van het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 genoemde bedrag 

omvat een bedrag van 294 200 000 EUR33 

in lopende prijzen, dat wordt aangevuld 

met bijdragen van: 

2. Het in lid 1 genoemde bedrag 

omvat een bedrag van 197 700 000 EUR in 

lopende prijzen, dat overeenkomt met het 

bedrag dat oorspronkelijk bestemd was 

voor de financiering van de activiteiten in 

het kader van de Europese 

vrijwilligersdienst in de Unie binnen het 

Erasmus+-programma. Het resterende 
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bedrag van 143 800 000 EUR voor de 

financiering van het Europees 

Solidariteitskorps is uitsluitend afkomstig 

van niet-toegewezen marges onder de 

maxima van het meerjarig financieel 

kader. 

_________________  

33Deze financiële middelen vormen het 

voornaamste referentiebedrag in de zin 

van punt 17 van het Interinstitutioneel 

Akkoord (2013/C 373/01) tussen het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie betreffende de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het Europees Sociaal Fonds, dat 

35 000 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt; 

Schrappen 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het Uniemechanisme voor civiele 

bescherming, dat 6 000 000 EUR in 

lopende prijzen bijdraagt; 

Schrappen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het LIFE-programma, dat 

4 500 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt; 

Schrappen 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, dat 

1 800 000 EUR in lopende prijzen 

bijdraagt. 

Schrappen 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De jaarlijkse kredieten worden 

door het Europees Parlement en de Raad 

toegestaan binnen de grenzen van het 

meerjarig financieel kader. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien nodig kunnen in de 

begroting voor de jaren na 2020 kredieten 

worden opgenomen om vergelijkbare 

uitgaven te dekken, zodat maatregelen die 

per 31 december 2020 nog niet zijn 

voltooid verder kunnen worden beheerd. 

5. Indien nodig kunnen in de 

begroting voor de jaren na 2020 

betalingskredieten worden opgenomen om 

vergelijkbare uitgaven te dekken, zodat 

maatregelen die per 31 december 2020 nog 

niet zijn voltooid verder kunnen worden 

beheerd. 
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Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een aanvraag voor deelname aan 

het Europees Solidariteitskorps van een in 

aanmerking komende entiteit wordt 

beoordeeld door de bevoegde uitvoerende 

instantie van het Europees 

Solidariteitskorps om na te gaan of haar 

activiteiten voldoen aan de vereisten van 

het Europees Solidariteitskorps. 

2. Een aanvraag voor deelname aan 

het Europees Solidariteitskorps van een in 

aanmerking komende entiteit wordt 

beoordeeld door de bevoegde uitvoerende 

instantie van het Europees 

Solidariteitskorps om na te gaan of haar 

activiteiten voldoen aan de beginselen en 

vereisten die zijn vastgelegd in het 

handvest van het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op grond van die beoordeling kan 

het kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps aan de entiteit worden 

toegekend. Het toegekende 

kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden 

opnieuw beoordeeld en kan worden 

ingetrokken. 

3. Op grond van die beoordeling kan 

het kwaliteitskeurmerk van het Europees 

Solidariteitskorps aan de entiteit worden 

toegekend. Het toegekende 

kwaliteitskeurmerk wordt regelmatig en 

ten minste om de twee jaar opnieuw 

beoordeeld en kan worden ingetrokken 

indien de activiteiten van deze entiteit niet 

langer voldoen aan de beginselen en 

vereisten die zijn vastgelegd in het 

handvest van het Europees 

Solidariteitskorps. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Elke entiteit die het 

kwaliteitskeurmerk van het Europees 
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Solidariteitskorps heeft gekregen, wordt 

opgenomen in de databank van 

deelnemende organisaties op de Europese 

Jongerensite, die door alle jonge 

Europeanen kan worden geraadpleegd. 

Motivering 

Momenteel zijn de voor de Europese vrijwilligersdienst (EVS) geaccrediteerde structuren 

opgenomen in de Europese databank van EVS-organisaties op de Europese Jongerensite. 

Hierdoor kunnen jongeren meer te weten komen over deze entiteiten. Daarom is het 

belangrijk hetzelfde te doen voor het Europees Solidariteitskorps (ESC). 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie controleert, in 

samenwerking met de deelnemende landen, 

regelmatig de prestaties van het Europees 

Solidariteitskorps met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen. 

1. De Commissie controleert, in 

samenwerking met de deelnemende landen, 

regelmatig de prestaties en resultaten van 

het Europees Solidariteitskorps, alsook de 

toegewijdheid aan zijn doelstellingen, met 

name zijn bijdrage aan het versterken van 

cohesie en solidariteit in Europa, en 

brengt daarvan verslag uit. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het aantal deelnemers aan 

vrijwilligerswerk (in eigen land of in het 

buitenland); 

a) het aantal deelnemers aan 

vrijwilligerswerk (in eigen land of in het 

buitenland) en hun profiel; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het aantal deelnemers aan stages (in 

eigen land of in het buitenland); 

b) het aantal deelnemers aan stages (in 

eigen land of in het buitenland) en hun 

profiel; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het aantal deelnemers aan banen (in 

eigen land of in het buitenland); 

c) het aantal deelnemers aan banen (in 

eigen land of in het buitenland) en hun 

profiel; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het aantal deelnemers aan 

solidariteitsprojecten; 

d) het aantal deelnemers aan 

solidariteitsprojecten en hun profiel; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) de mate van tevredenheid van de 

deelnemers en de deelnemende 

organisaties met betrekking tot de 

kwaliteit van de plaatsingen, opleiding, 

taalondersteuning, administratieve 

ondersteuning, verzekering en 

ondersteuning na afloop van een 

plaatsing. 

 

Amendement  26 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) het percentage jongeren dat na 

deelname een baan heeft gevonden. 

Motivering 

We mogen niet vergeten dat het Europees Solidariteitskorps onder meer tot doel heeft de 

inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten en hun toegang tot de 

arbeidsmarkt te bevorderen. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In 2020 publiceert de Commissie 

een verslag waarin zij de balans opmaakt 

van de voortgang die is gemaakt met het 

oog op de verwezenlijking van de 

resultaten, waaronder de doelstelling om 

tegen 2020 100 000 jongeren kansen te 

bieden om deel te nemen aan het Europees 

Solidariteitskorps (hiermee worden alle 

plaatsingen en projecten als bedoeld in 

artikel 7, lid 1, onder a) en b). 

3. In 2019 publiceert de Commissie 

een verslag over de verkregen resultaten 

en de kwalitatieve en kwantitatieve 

aspecten van de tenuitvoerlegging van het 

programma, waarin zij de balans opmaakt 

van de voortgang die is gemaakt met het 

oog op de verwezenlijking van de 

resultaten, waaronder de doelstelling om 

tegen 2020 100 000 jongeren kansen te 

bieden om deel te nemen aan het Europees 

Solidariteitskorps (hiermee worden alle 

plaatsingen en projecten als bedoeld in 

artikel 7, lid 1, onder a) en b), alsook over 

de kostenefficiëntie van het programma, 

en legt dit voor aan het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, en het 

Comité van de Regio's.  

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Vier jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening voert de Commissie 

een onafhankelijke beoordeling van deze 

verordening uit en legt zij een verslag met 

de belangrijkste bevindingen voor aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Comité 

van de Regio’s en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité. 

4. De Commissie voert ex post een 

onafhankelijke beoordeling van deze 

verordening uit om de efficiëntie, 

doeltreffendheid en impact van het 

programma, afgezet tegen de 

doelstellingen ervan, te beoordelen, en 

legt ten laatste op 30 juni 2021 een verslag 

met de belangrijkste bevindingen, inclusief 

aanbevelingen voor de toekomst van het 

programma, voor aan het Europees 

Parlement, de Raad, het Comité van de 

Regio’s en het Europees Economisch en 

Sociaal Comité. In het kader van deze 

beoordeling pleegt de Commissie 

regelmatig overleg met alle relevante 

belanghebbende partijen, inclusief de 

deelnemers, de deelnemende organisaties 

en de betrokken plaatselijke 

gemeenschappen. Bij de voorstellen voor 

de opzet van het programma en de 

toewijzing van middelen wordt rekening 

gehouden met de resultaten van de 

evaluatie. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 1288/2013 

Artikel 18 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) maximaal 1,5 % aan de 

garantiefaciliteit voor studentenleningen; 

c) 3,5 % aan de garantiefaciliteit voor 

studentenleningen; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 27 Schrappen 

Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1293/2013 

 

Aan artikel 4 van Verordening (EU) 

nr. 1293/2013 wordt het volgende lid 

toegevoegd: 

 

"3. Maximaal 3 000 000 miljoen EUR 

in lopende prijzen van het subprogramma 

Milieu, dat overeenkomt met het 

prioritaire gebied Milieubeleid en -

bestuur en informatie, en maximaal 

1 500 000 EUR in lopende prijzen van het 

subprogramma Klimaatactie, dat 

overeenkomt met het prioritaire gebied 

Klimaatgovernance en -informatie, wordt 

toegewezen voor de financiering van 

projecten in de zin van artikel 17, lid 4, 

uitgevoerd door het Europees 

Solidariteitskorps overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 2017/XXX, die 

bijdragen tot een of meer van de 

prioritaire gebieden in de zin van de 

artikelen 9 en 13. Deze toewijzing wordt 

uitsluitend toegepast overeenkomstig 

Verordening (EU) 2017/XXX, met 

uitsluiting van de specifieke eisen van 

Verordening (EU) nr. 1293/2013. " 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 28 Schrappen 

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 

1303/2013 

 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt 

als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 58, lid 1, wordt als volgt  
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gewijzigd: 

a) de eerste alinea wordt vervangen 

door: 

 

"Op initiatief van de Commissie kunnen 

de ESI-fondsen steun verlenen voor 

maatregelen op het gebied van 

voorbereiding, toezicht, administratieve en 

technische bijstand, evaluatie, audit en 

controle die voor de uitvoering van deze 

verordening nodig zijn, alsmede steun 

verlenen voor acties uit hoofde van 

Verordening (EU) 2017/XXX als bedoeld 

in de derde alinea, voor zover deze acties 

erop gericht zijn de doelstelling inzake 

economische, sociale en territoriale 

cohesie te bereiken."; 

 

b) aan de derde alinea wordt het 

volgende punt m) toegevoegd: 

 

"m) uit hoofde van Verordening (EU) 

2017/XXX betreffende het Europees 

Solidariteitskorps gefinancierde acties die 

erop zijn gericht de persoonlijke, 

educatieve, sociale en professionele 

ontwikkeling van jongeren en hun 

ontwikkeling als burger te stimuleren, 

hun inzetbaarheid te vergroten en de 

overgang naar de arbeidsmarkt te 

vergemakkelijken.". 

 

2. Aan artikel 91, lid 3, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 

"35 000 000 EUR in lopende prijzen van 

het bedrag dat is toegewezen aan 

technische bijstand op initiatief van de 

Commissie wordt toegewezen voor het 

Europees Solidariteitskorps ter 

ondersteuning van zijn acties, 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), 

van Verordening (EU) 2017/XXX. Deze 

toewijzing wordt uitsluitend toegepast 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX, met uitsluiting van de 

specifieke eisen van fondsspecifieke 

verordeningen.". " 
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Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 29 Schrappen 

Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1305/2013 

 

Aan artikel 51, lid 1, van Verordening 

(EU) nr. 1305/2013 wordt na de eerste 

alinea de volgende alinea toegevoegd: 

 

"Het Elfpo mag eveneens acties 

financieren die worden uitgevoerd door 

het Europees Solidariteitskorps voor een 

bedrag van 1 800 000 EUR in lopende 

prijzen overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX die bijdragen tot een of meer 

prioriteiten van de Unie voor 

plattelandsontwikkeling. De toewijzing 

wordt uitsluitend toegepast 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX, met uitsluiting van de 

specifieke eisen van Verordening (EU) 

nr. 1305/2013.". 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 30 Schrappen 

Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1306/2013 

 

Aan artikel 6 van Verordening (EG) nr. 

1306/2013 wordt het volgende punt j) 

toegevoegd: 

 

"j) de door het Europees 

Solidariteitskorps overeenkomstig 

Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde 
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acties die bijdragen tot een of meer 

prioriteiten van de Unie op het gebied van 

landbouw en plattelandsontwikkeling, en 

met name de acties als bedoeld in 

artikel 51, lid 1, tweede alinea, van 

Verordening (EU) nr. 1305/2013. Deze 

toewijzing wordt uitsluitend toegepast 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX, met uitsluiting van de 

specifieke eisen van fondsspecifieke 

verordeningen.". 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 31 Schrappen 

Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU  

Aan artikel 19, lid 1, van Besluit 

nr. 1313/2013/EU wordt na de tweede 

alinea de volgende alinea toegevoegd: 

 

"Het bedrag van 6 000 000 EUR in 

lopende prijzen van de financiële 

middelen afkomstig van rubriek 3 

("Veiligheid en burgerschap") wordt 

toegewezen voor de financiering van door 

het Europees Solidariteitskorps 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/XXX uitgevoerde acties die 

bijdragen tot een of meer prioriteiten van 

de Unie op het gebied van civiele 

bescherming. De toewijzing wordt 

uitsluitend toegepast overeenkomstig 

Verordening (EU) 2017/XXX, met 

uitsluiting van de specifieke eisen van 

Besluit nr. 1313/2013/EU.". " 
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