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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het recent opgerichte Europees 
Solidariteitskorps voor jongeren te laten fuseren met het EU-vrijwilligersinitiatief voor 
humanitaire hulp / Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, dat in 2014 
werd opgezet en is gebaseerd op artikel 214 VWEU, de rechtsbasis voor humanitaire hulp. 

De lancering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp is een in het Verdrag 
opgenomen eis en is bedoeld om bij te dragen aan de verstrekking van op behoeften 
gebaseerde humanitaire hulp en om de capaciteit en veerkracht van kwetsbare of door rampen 
getroffen gemeenschappen in derde landen te vergroten. Ondanks de grote potentie kende het 
EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp een trage start. Er meldden zich veel minder 
vrijwilligers dan de Commissie aanvankelijk had gehoopt, en bij de tussentijdse evaluatie 
werd vastgesteld dat er nog onvoldoende sprake was van betrokkenheid van partners binnen 
de humanitaire sector. De verplichte certificering van organisaties die aan het initiatief willen 
deelnemen kent een lange, ingewikkelde procedure. Als gevolg hiervan werd pas in 2017 een 
aanzienlijk (maar nog altijd te laag) aantal vrijwilligers bereikt. Het blijft dan ook moeilijk om 
het initiatief te evalueren, al is wel duidelijk dat het potentieel nog niet ten volle wordt benut. 

Niettemin lijken de meeste belanghebbenden verheugd te zijn over het samengaan van het 
EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp met het Europees Solidariteitskorps. Het kan 
hierop een aanvulling vormen, met name vanwege de ervaring op het gebied van humanitair 
vrijwilligerswerk buiten de Unie. Indien het naar behoren wordt gestimuleerd kan het een 
belangrijk opstapje vormen voor jonge mensen die geïnteresseerd zijn in een professionele 
carrière in de humanitaire sector en een waardevolle manier om in aanraking te komen met 
vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken te raken. Meer in het algemeen kan het 
bovendien de betrokkenheid bij mondiale humanitaire uitdagingen vergroten. 

Indien zij aan het nieuwe programma willen deelnemen moet het voor humanitaire non-
profitorganisaties en senior professionals mogelijk blijven om gebruik te maken van 
opleidings- en trainingsmogelijkheden. Uw rapporteur beveelt dan ook aan om de algemene 
maximumleeftijd van 30 jaar niet toe te passen op de onderdelen die voortbouwen op het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, zodat personen met meer ervaring kunnen 
bijdragen aan humanitaire hulpverlening op vrijwillige basis, met name aangezien zij wellicht 
specifieke trainingen moeten volgen alvorens zij kunnen worden ingezet. 

Zoals reeds vermeld, is de accreditatieprocedure voor organisaties die aan het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp willen deelnemen, omslachtig en zij is een 
belangrijke belemmering gebleken voor het bereiken van aanzienlijke aantallen vrijwilligers. 
Het is daarom van belang dat organisaties die reeds geaccrediteerd zijn, niet nogmaals een 
soortgelijke procedure hoeven te doorlopen wanneer de nieuwe verordening van kracht wordt. 
Daarnaast zijn vereenvoudigde en sobere procedures voor het kwaliteitskeurmerk voor 
deelnemende organisaties een cruciaal punt van zorg. 

Onze commissie moet er eveneens voor zorgen dat de bepalingen inzake acties uit hoofde van 
het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hoofdstuk IV) waar wij de 
exclusieve bevoegdheid voor hebben, een aanvulling vormen op en consistent zijn met andere 
humanitaire hulpactiviteiten van de EU en met de Europese consensus over humanitaire hulp. 
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Dit onderdeel van het toekomstige programma moet worden uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de humanitaire beginselen en worden opgenomen in een op behoeften 
gebaseerde, gecoördineerde en doeltreffende strategie voor humanitaire hulp. 

In dit opzicht ziet uw rapporteur het meeste potentieel in acties die gericht zijn op 
organisatorische en lokale capaciteitsopbouw, het vergroten van de veerkracht en acties in 
verband met noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling. Daarbij moet met name aandacht 
worden besteed aan de koppeling tussen het humanitaire en het ontwikkelingsaspect, 
rampenrisicovermindering en rampenparaatheid, en meer in het algemeen aan bewustmaking 
en communicatie over humanitaire behoeften en beginselen.

Wat betreft de bepalingen tot slot waarvoor onze commissie de bevoegdheid deelt met de 
Commissie cultuur en onderwijs, zijn wij van mening dat over het algemeen meer nadruk 
moet worden gelegd op duurzame ontwikkeling, het beginsel dat niemand aan zijn lot mag 
worden overgelaten, armoedebestrijding, mensenrechten en gendergelijkheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en 
onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Rekening houdend met de forse 
toename van humanitaire crises en 
noodsituaties in de wereld, moet de 
solidariteit tussen de lidstaten worden 
bevorderd, evenals de solidariteit met 
derde landen die getroffen zijn door 
natuurrampen of door de mens 
veroorzaakte crises, met de bedoeling de 
solidariteit en de zichtbaarheid van de 
humanitaire hulp bij de burgers van de 
Unie te bevorderen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Humanitaire hulp is gebaseerd op 
de beginselen van onpartijdigheid, 
neutraliteit en non-discriminatie, en is 
verankerd in het internationaal 
humanitair recht en het recht van de 
Unie. Humanitaire hulp omvat op 
behoeften gebaseerde noodhulp die 
gericht is op het redden van levens, het 
voorkomen en verlichten van menselijk 
leed en het behoud van de menselijke 
waardigheid, alsook op het bieden van 
bescherming aan kwetsbare groepen die 
het slachtoffer zijn van door de mens of 
de natuur veroorzaakte crises of 
natuurrampen. Vermindering van het 
risico op rampen en versterking van de 
rampenparaatheid door middel van de 
opbouw van capaciteit en veerkracht 
vormen eveneens essentiële elementen 
van humanitaire hulp.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de toespraak over de Staat van de 
Unie van 14 september 2016 werd 
benadrukt dat Europa moet investeren in 
jongeren en werd de oprichting 
aangekondigd van een Europees 
Solidariteitskorps ("het programma"), dat 
voor jongeren in de hele Unie 
mogelijkheden moet scheppen om een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de 
samenleving, solidariteit te tonen en hun 
vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij 
niet alleen aan het werk kunnen, maar 
ook uiterst waardevolle persoonlijke 
ervaring opdoen.

Schrappen
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In haar mededeling "Een Europees 
Solidariteitskorps" van 7 december 20161

benadrukte de Commissie dat het nodig is 
de basis voor solidair werk in heel Europa 
te versterken, jongeren meer en betere 
mogelijkheden te bieden voor 
solidariteitsactiviteiten op een groot 
aantal gebieden, en nationale en lokale 
actoren te ondersteunen bij het 
aanpakken van verscheidene uitdagingen 
en crises. Met de mededeling nam een 
eerste fase van het Europees 
Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij 
werden verschillende programma's van de 
Unie ingeschakeld om jongeren in de hele 
Unie mogelijkheden te bieden voor 
vrijwilligerswerk, stages of banen. 

Schrappen

__________________

1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's — Een 
Europees Solidariteitskorps 
(COM(2016) 942 final).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Vrijwilligerswerk is een concrete 
en zichtbare manier om uitdrukking te 
geven aan de solidariteit tussen 
individuele personen, die hun kennis, 
vaardigheden en tijd ten dienste stellen 
van de samenleving, lokale 
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gemeenschappen en medemensen, zonder 
geldelijke motivatie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Bijstand aan mensen en 
gemeenschappen buiten de Unie die 
worden geconfronteerd met rampen of die 
bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen en 
behoefte hebben aan humanitaire hulp, 
op basis van de grondbeginselen van 
neutraliteit, humaniteit, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid, is 
een belangrijke uiting van solidariteit.
Financiële toewijzingen moeten een 
afspiegeling vormen van dit beginsel en 
de ondersteuning van humanitaire 
operaties door ten minste 5 000 
vrijwilligers mogelijk maken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) De vrijwillige deelnemers 
en de organisaties die acties verrichten in 
het kader van het Europees 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening moeten zich houden aan de 
beginselen die zijn vermeld in de 
Europese consensus over humanitaire 
hulp.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Verdere ontwikkeling van 
de solidariteit met slachtoffers van crises 
en rampen in derde landen is 
noodzakelijk en humanitaire hulp en 
vrijwilligerswerk in het algemeen moeten 
beter onder de aandacht worden gebracht 
en zichtbaarder worden gemaakt voor de 
burgers van de Unie, en dan met name het 
levenslange karakter ervan.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) De Unie en de lidstaten 
hebben zich ertoe verbonden de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen ten 
uitvoer te leggen, zowel bij intern als bij 
extern optreden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 septies) In zijn conclusies van 
19 mei 2017 over het operationeel maken 
van de koppeling tussen humanitaire 
bijstand en ontwikkelingshulp, erkent de 
Raad dat de veerkracht moet worden 
versterkt door humanitaire bijstand en 
ontwikkelingssamenwerking beter aan 
elkaar te koppelen, en door de 
operationele verbanden tussen de 
complementaire benaderingen van 
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humanitaire hulp, 
ontwikkelingssamenwerking en 
conflictpreventie verder te versterken. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Jongeren moeten laagdrempelige 
kansen krijgen om deel te nemen aan 
solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de 
mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij 
de gemeenschappen uit te drukken en 
tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en 
vaardigheden en competenties te 
verwerven voor hun persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling en hun ontwikkeling als 
burger, waardoor hun inzetbaarheid 
verbetert. Die activiteiten moeten ook de 
mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs 
en werknemers ondersteunen.

(5) Jongeren, met inbegrip van 
kwetsbare, kansarme jongeren, moeten 
laagdrempelige kansen krijgen om deel te 
nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die 
kunnen hun de mogelijkheid bieden hun 
betrokkenheid bij de gemeenschappen uit 
te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring 
op te doen en vaardigheden en 
competenties te verwerven voor hun 
persoonlijke, culturele, educatieve, sociale 
en professionele ontwikkeling en hun 
ontwikkeling als burger, waardoor hun 
inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten 
moeten ook de mobiliteit van jonge 
vrijwilligers, stagiairs en werknemers 
ondersteunen.

Amendement 12

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 lokale gemeenschappen en 
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 
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dialoog met lokale en regionale 
autoriteiten en met belanghebbenden 
worden aangemoedigd, om te zorgen voor 
een op de behoeften georiënteerd 
programma en het vrijwilligerswerk in 
partnerlanden te bevorderen, en aldus de 
solidariteitsactiviteit een grote 
ontwikkelingswaarde te geven.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Certificering van uitzendende en 
gastorganisaties in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 375/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis moet 
in het kader van het nieuwe Europees 
Solidariteitskorps-programma niet 
worden overgedaan en de 
gelijkwaardigheid ervan moet worden 
erkend wanneer onderhavige verordening 
vanaf 2021 van kracht wordt.

____________________

1 bis Verordening (EU) nr. 375/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 3 
april 2014 tot oprichting van het Europese 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief 
voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 
24.4.2014, blz. 1). 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om 
deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, 

(9) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om 
deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, 
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stages of banen in solidariteitsgerelateerde 
gebieden en om op eigen initiatief 
solidariteitsprojecten te bedenken en te 
ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij 
aan hun persoonlijke, educatieve, sociale 
en professionele ontwikkeling en aan hun 
ontwikkeling als burger. Het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunt ook
netwerkactiviteiten voor de deelnemende 
personen en organisaties, naast 
maatregelen om de kwaliteit van de 
ondersteunde activiteiten te waarborgen en 
de validatie van de leerresultaten te 
verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage 
leveren aan Europese samenwerking 
gericht op jongeren en de positieve 
effecten ervan onder de aandacht brengen.

stages of banen in solidariteitsgerelateerde 
gebieden en om op eigen initiatief 
solidariteitsprojecten te bedenken en te 
ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij 
aan hun persoonlijke, educatieve, sociale, 
culturele en professionele ontwikkeling en 
aan hun ontwikkeling als burger. Het 
Europees Solidariteitskorps ondersteunt 
ook netwerkactiviteiten voor de 
deelnemende personen en organisaties, 
naast maatregelen om de kwaliteit van de 
ondersteunde activiteiten te waarborgen en 
de validatie van de leerresultaten te 
verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage 
leveren aan Europese samenwerking 
gericht op jongeren en de positieve 
effecten ervan onder de aandacht brengen.

Amendement 15

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 

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 (in het 
bijzonder sociaal ondernemerschap), 
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-
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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 
na de solidariteitsactiviteit aan de 
deelnemers kunnen worden aangeboden.

foodartikelen, gezondheid en welzijn, 
creativiteit en cultuur, lichamelijke 
opvoeding en sport, sociale bijstand en 
welzijnszorg, de opvang en integratie van 
onderdanen van derde landen, met name
niet-begeleide minderjarigen, 
conflictpreventie, vrede en verzoening, 
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.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Vrijwilligersactiviteiten (zowel 
binnen als buiten de Unie) vormen een 
rijke ervaring in een niet-formele en 
informele leeromgeving, die bijdraagt tot 
de persoonlijke, sociaal-educatieve en 
professionele ontwikkeling van de 
jongeren en die hun actieve burgerschap en 
inzetbaarheid vergroot. 
Vrijwilligersactiviteiten mogen geen 
negatieve gevolgen hebben voor potentiële 
of bestaande banen of als vervanging 
daarvan worden beschouwd. De 
Commissie en de lidstaten moeten via de 
open coördinatiemethode samenwerken bij 
beleid inzake vrijwilligerswerk voor 
jongeren.

(11) Vrijwilligersactiviteiten (zowel 
binnen als buiten de Unie) vormen een 
rijke ervaring in een niet-formele en 
informele leeromgeving, die bijdraagt tot 
de persoonlijke, culturele, sociaal-
educatieve en professionele ontwikkeling 
van de deelnemende jongeren en die hun 
verantwoordelijkheidsgevoel, hun actieve 
burgerschap en inzetbaarheid vergroot. 
Vrijwilligersactiviteiten mogen geen 
negatieve gevolgen hebben voor potentiële 
of bestaande banen of als vervanging 
daarvan worden beschouwd. Er moet 
eveneens worden geprobeerd om 
vrijwilligersactiviteiten binnen het 
Europees Solidariteitskorps-programma 
te laten aansluiten op bestaande lokale, 
regionale en nationale 
vrijwilligersregelingen, wanneer er van 
dergelijke regelingen sprake is. De 
Commissie en de lidstaten moeten via de 
open coördinatiemethode samenwerken bij 
beleid inzake vrijwilligerswerk voor 
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jongeren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Stages en banen op 
solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen 
jongeren extra kansen bieden om op de 
arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de 
inzetbaarheid en de productiviteit van 
jongeren helpen bevorderen en hun 
overgang van school naar werk 
vergemakkelijken, wat essentieel is om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De 
stageactiviteiten die in het kader van het 
Europees Solidariteitskorps worden 
aangeboden, moeten voldoen aan de 
kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling 
van de Raad inzake een kwaliteitskader 
voor stages1. De aangeboden stages en 
banen fungeren voor jongeren als een 
springplank om de arbeidsmarkt te 
betreden, en worden daarom gecombineerd 
met adequate ondersteuning na afloop van 
de activiteit. De stages en banen worden 
gefaciliteerd door relevante 
arbeidsmarktactoren, met name openbare 
en particuliere diensten voor 
arbeidsvoorziening, sociale partners en 
kamers van koophandel, en worden door de 
deelnemende organisatie vergoed. Als 
deelnemende organisaties moeten zij 
financiering aanvragen via het bevoegde 
uitvoeringsorgaan van het Europees 
Solidariteitskorps voor de bemiddeling 
tussen de deelnemende jongeren en de 
werkgevers die stages en banen in 
solidariteitsgerelateerde sectoren 
aanbieden.

(12) Stages en banen op 
solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen 
jongeren, met inbegrip van jongeren met 
een handicap en kansarme jongeren,
extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt 
te komen terwijl zij helpen 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de 
inzetbaarheid en de productiviteit van 
jongeren helpen bevorderen en hun 
overgang van school naar werk 
vergemakkelijken, wat essentieel is om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, 
onder meer binnen non-profitorganisaties 
en in de sociale en humanitaire sector. De 
stageactiviteiten die in het kader van het 
Europees Solidariteitskorps worden 
aangeboden, moeten voldoen aan de 
kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling 
van de Raad inzake een kwaliteitskader 
voor stages1 en aan de in het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap vastgelegde beginselen. De 
aangeboden stages en banen fungeren voor 
jongeren als een springplank om de 
arbeidsmarkt te betreden, en worden 
daarom gecombineerd met adequate 
ondersteuning na afloop van de activiteit. 
De stages en banen worden gefaciliteerd 
door relevante arbeidsmarktactoren, met 
name openbare en particuliere diensten 
voor arbeidsvoorziening, sociale partners 
en kamers van koophandel, en worden door 
de deelnemende organisatie vergoed. Als 
deelnemende organisaties moeten zij 
financiering aanvragen via het bevoegde 
uitvoeringsorgaan van het Europees 
Solidariteitskorps voor de bemiddeling 
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tussen de deelnemende jongeren en de 
werkgevers die stages en banen in 
solidariteitsgerelateerde sectoren 
aanbieden.

__________________ __________________

1 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 
2018 voor een Europees kader voor 
hoogwaardige en doeltreffende 
leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, 
blz. 1).

1 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 
2018 voor een Europees kader voor 
hoogwaardige en doeltreffende 
leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, 
blz. 1).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De zin voor initiatief van jongeren 
is een belangrijke troef voor de 
maatschappij en de arbeidsmarkt. Het 
Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect 
bevorderen door jongeren de kans te 
bieden hun eigen projecten voor het 
aanpakken van specifieke uitdagingen ten 
bate van hun lokale gemeenschappen te 
bedenken en uit te voeren. Die projecten 
zijn een gelegenheid om ideeën uit te 
proberen en helpen jongeren om zelf de 
drijvende kracht achter 
solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen 
ook als springplank naar verdere 
betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten 
en zijn een eerste stap om de deelnemers 
aan het Europees Solidariteitskorps aan te 
moedigen als zelfstandige in de 
solidariteitsgerelateerde, non-profit- en 
jeugdsector aan de slag te gaan of 
verenigingen, ngo's of andere organisaties 
in die sectoren op te zetten.

(13) De zin voor initiatief van jongeren 
is een belangrijke troef voor de 
maatschappij en de arbeidsmarkt. Het 
Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect 
bevorderen door jongeren de kans te 
bieden hun eigen projecten voor het 
aanpakken van specifieke uitdagingen ten 
bate van hun lokale gemeenschappen en 
van kansarmen te bedenken en uit te 
voeren. Die projecten zijn een gelegenheid 
om ideeën uit te proberen en helpen 
jongeren om zelf de drijvende kracht achter 
solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen 
ook als springplank naar verdere 
betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten 
en zijn een eerste stap om de deelnemers 
aan het Europees Solidariteitskorps aan te 
moedigen zich actief als vrijwilligers of als 
werknemers te blijven inzetten bij 
verenigingen in de 
solidariteitsgerelateerde, non-profit- en 
jeugdsector of verenigingen, ngo's of 
andere organisaties in die sectoren op te 
zetten.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Vrijwilligers kunnen 
bijdragen aan vergroting van de capaciteit 
van de Unie om op behoeften gebaseerde 
en principiële humanitaire hulp te leveren 
en bijdragen aan de totstandbrenging van 
een effectievere humanitaire sector op 
voorwaarde dat zij op de juiste wijze 
worden geselecteerd, opgeleid en 
voorbereid om te worden ingezet, zodat zij 
over de nodige vaardigheden en 
competenties beschikken om mensen zo 
goed mogelijk te helpen, en zij op de 
plaats waar zij hun vrijwilligerswerk 
verrichten de juiste ondersteuning of 
begeleiding ontvangen. De rol van 
hooggekwalificeerde, goed opgeleide en 
ervaren coaches/mentoren ter plaatse is 
daarom van cruciaal belang, aangezien zij 
de doeltreffendheid van de humanitaire 
respons helpen verbeteren en vrijwilligers 
helpen ondersteunen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Nationale agentschappen 
moeten voormalige deelnemers 
aanmoedigen om ambassadeurs voor het 
Europees Solidariteitskorps te worden en 
in die rol persoonlijke ervaringen te delen 
via jeugdorganisaties, 
onderwijsinstellingen en workshops. Als 
ambassadeur nemen zij deel aan de 
opleiding van toekomstige kandidaten en 
dragen zij aldus bij tot de bevordering van 
het programma. Hiertoe moeten nationale 
agentschappen de vrijwilligers voorzien 
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van ondersteuning.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Om het Europees 
Solidariteitskorps tot een succes te maken 
moeten de zichtbaarheid ervan en de 
kennis erover worden vergroot en moeten 
de beschikbare 
financieringsmogelijkheden verder 
worden bevorderd, door middel van 
informatiecampagnes (met inbegrip van 
een jaarlijkse informatiedag over het 
Europees Solidariteitskorps) en 
dynamische communicatiemaatregelen 
met de nadruk op social media, om zo de 
doelgroep, zowel individuen als 
organisaties, optimaal te informeren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er moet vooral aandacht worden 
besteed aan de kwaliteit van de activiteiten 
en de andere mogelijkheden die in het 
kader van het Europees Solidariteitskorps 
worden aangeboden. Dat kan met name 
door te voorzien in opleiding, 
taalondersteuning, verzekering, 
administratieve ondersteuning en 
ondersteuning na afloop van de activiteit 
en in de validatie van de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
deelnemers hebben opgedaan door hun 
ervaring bij het Europees 
Solidariteitskorps. De beveiliging en 
veiligheid van de vrijwilligers blijven van 
het grootste belang en vrijwilligers mogen 

(15) Er moet vooral aandacht worden 
besteed aan de kwaliteit van de activiteiten 
en de andere mogelijkheden die in het 
kader van het Europees Solidariteitskorps 
worden aangeboden. Dat kan met name 
door te voorzien in opleiding, 
taalondersteuning (online, wanneer er 
geen andere mogelijkheden zijn), 
verzekering, administratieve ondersteuning 
en ondersteuning na afloop van de 
activiteit en in de validatie van de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
deelnemers hebben opgedaan door hun 
ervaring bij het Europees 
Solidariteitskorps. Een passende 
opleiding, de beveiliging en veiligheid van 
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niet worden ingezet bij operaties die 
plaatsvinden in gebieden waar zich 
internationale en niet-internationale 
gewapende conflicten afspelen.

de vrijwilligers blijven van het grootste 
belang en daarover moet regelmatig 
informatie worden uitgewisseld en een 
risicobeoordeling worden opgesteld, met 
name wat betreft het Europees 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening. Vrijwilligers mogen niet 
worden ingezet bij operaties die 
plaatsvinden in gebieden waar zich 
internationale en niet-internationale 
gewapende conflicten afspelen. Er moet 
eveneens terdege rekening worden 
gehouden met de veiligheid en de 
belangen van kinderen en andere 
kwetsbare personen waar de vrijwilligers 
mee in contact komen. Activiteiten 
waarmee direct contact met kinderen is 
gemoeid, moeten worden geleid door het 
beginsel dat rekening moet worden 
gehouden met "de belangen van het 
kind" en in voorkomend geval onderhevig 
zijn aan antecedentenonderzoeken en 
andere maatregelen met het oog op het 
waarborgen van de bescherming van de 
kinderen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De beginselen inzake 
gelijke kansen en niet-discriminatie van 
de Unie moeten volledig worden 
geëerbiedigd in alle uitvoeringsstadia van 
het Europees Solidariteitskorps, met name 
bij de identificatie en selectie van 
vrijwilligers en deelnemende organisaties.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om ervoor te zorgen dat de 
activiteiten in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps daadwerkelijk een 
impact hebben op de persoonlijke, 
educatieve, sociale en professionele 
ontwikkeling van de deelnemers en op hun 
ontwikkeling als burger, moeten de kennis, 
vaardigheden en competenties die het 
leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk 
in kaart worden gebracht en 
gedocumenteerd. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de nationale 
omstandigheden en bijzonderheden, zoals 
aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad 
van 20 december 2012 betreffende de 
validatie van niet-formeel en informeel 
leren22.

(16) Om ervoor te zorgen dat de 
activiteiten in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps daadwerkelijk een 
impact hebben op de persoonlijke, 
educatieve, sociale, culturele en 
professionele ontwikkeling van de 
deelnemers en op hun ontwikkeling als 
burger, moeten de kennis, vaardigheden en 
competenties die het leerresultaat van de 
activiteit zijn, duidelijk in kaart worden 
gebracht en gedocumenteerd. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met de 
nationale omstandigheden en 
bijzonderheden, zoals aanbevolen in de 
Aanbeveling van de Raad van 20 december 
2012 betreffende de validatie van niet-
formeel en informeel leren22.

_________________ _________________

22 Aanbeveling van de Raad van 
20 december 2012 betreffende de validatie 
van niet-formeel en informeel leren 
(PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

22 Aanbeveling van de Raad van 
20 december 2012 betreffende de validatie 
van niet-formeel en informeel leren 
(PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Daarnaast moeten 
nationale agentschappen vrijwilligers 
aanmoedigen om ambassadeurs voor het 
Europees Solidariteitskorps-programma 
te worden en in die rol persoonlijke 
ervaringen te delen via jeugdnetwerken, 
onderwijsinstellingen en workshops. 
Voormalige vrijwilligers/ambassadeurs 
kunnen eveneens een bijdrage leveren 
aan de opleiding van toekomstige 
kandidaten.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met behulp van een 
kwaliteitskeurmerk moet worden 
gewaarborgd dat de deelnemende 
organisaties, wat hun rechten en 
verantwoordelijkheden gedurende alle 
fasen van de solidariteitservaring betreft, 
voldoen aan de beginselen en vereisten van 
het Europees Solidariteitskorps. Het 
behalen van het kwaliteitskeurmerk is een 
voorwaarde voor deelname, maar mag niet 
automatisch leiden tot financiering uit 
hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(17) Met behulp van een 
kwaliteitskeurmerk moet worden 
gewaarborgd dat de deelnemende 
organisaties, wat hun rechten, veiligheid en 
verantwoordelijkheden gedurende alle 
fasen van de solidariteitservaring betreft, 
voldoen aan de waarden, beginselen en 
doelstellingen van de Unie, evenals aan de 
beginselen en vereisten van het Europees 
Solidariteitskorps. Het behalen van het 
kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor 
deelname, maar mag niet automatisch 
leiden tot financiering uit hoofde van het 
Europees Solidariteitskorps.

Amendement 27

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 
ECHO-
kaderpartnerschapsovereenkomsten. Bij 
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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 
worden ingetrokken als bij een controle 
wordt vastgesteld dat niet langer aan de 
toekenningsvoorwaarden wordt voldaan. 
Zowel bij de toekenning van een 
kwaliteitskeurmerk als bij de 
herbeoordeling ervan moeten de 
administratieve lasten tot een minimum 
worden beperkt om gelijke toegang tot 
kwaliteitskeurmerken te waarborgen en te 
vermijden dat kleinere organisaties 
worden ontmoedigd om deel te nemen.

______________________

1bisVerordening (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).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Teneinde de transparantie 
van het tenuitvoerleggingsproces en de 
effectiviteit van het Europees 
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Solidariteitskorps-programma te 
vergroten, moet de Commissie regelmatig 
overleggen met de belangrijkste 
belanghebbenden, met inbegrip van 
deelnemende organisaties, en andere 
relevante maatschappelijke organisaties, 
zoals jeugdnetwerken en nationale 
jeugdraden, evenals netwerken die 
werkgevers en vakbonden 
vertegenwoordigen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps moet voortdurend verder 
worden ontwikkeld om het Europees 
Solidariteitskorps goed toegankelijk te 
houden en te zorgen voor een centraal 
contactpunt, zowel voor geïnteresseerde 
personen als organisaties, onder meer in 
verband met inschrijving, identificatie en 
afstemming van profielen en 
mogelijkheden, netwerkactiviteiten en 
virtuele uitwisselingen, online opleiding, 
taalondersteuning en ondersteuning na 
afloop van de activiteit, en eventuele 
andere nuttige functies die in de toekomst 
kunnen worden toegevoegd.

(23) De portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps moet voortdurend verder 
worden ontwikkeld om het Europees 
Solidariteitskorps goed toegankelijk te 
houden voor alle gebruikers, in 
overeenstemming met de 
toegankelijkheidseisen van 
Richtlijn (EU) 2016/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis, en te 
zorgen voor een centraal contactpunt, 
zowel voor geïnteresseerde personen als 
organisaties, onder meer in verband met 
inschrijving, identificatie en afstemming 
van profielen en mogelijkheden, 
netwerkactiviteiten en virtuele 
uitwisselingen, online opleiding, 
taalondersteuning en ondersteuning na 
afloop van de activiteit (online, indien er 
geen andere mogelijkheden zijn), en 
eventuele andere nuttige functies die in de 
toekomst kunnen worden toegevoegd.  Wat 
betreft de inzet bij humanitaire hulpacties 
en de lange periode tussen de inschrijving 
van vrijwilligers en hun vertrek, moet 
ervoor worden gezorgd dat de deelnemers 
aan humanitaire hulpacties niet met 
aanvullende belemmeringen worden 
geconfronteerd in vergelijking met 
deelnemers aan acties op andere 
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terreinen.

_______________________

1bis Richtlijn (EU) 2016/2102 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2016 inzake de 
toegankelijkheid van de websites en 
mobiele applicaties van 
overheidsinstanties (PB L 327 van 
2.12.2016, blz. 1). 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het Europees Solidariteitskorps 
richt zich op jongeren in de leeftijd van 
1830 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 in de 
leeftijd van 18-35 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. Er moet speciale 
aandacht worden besteed aan 
gendergelijkheid door de gelijke deelname 
van vrouwen en mannen te bevorderen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Op grond van de 
beginselen van de Unie inzake gelijke 
kansen en non-discriminatie moeten 
burgers van de Unie en onderdanen van 
andere landen die langdurig in de EU 
verblijven, van alle leeftijden en 
achtergronden, actief als burger kunnen 
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optreden. Met het oog op de specifieke 
uitdagingen in de humanitaire context, 
moeten de deelnemers aan het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire 
hulp ten minste achttien jaar oud zijn. Het 
kan gaan om personen met allerlei 
verschillende profielen en uit 
verschillende generaties, die over 
competenties beschikken die relevant zijn 
om dergelijke humanitaire operaties 
succesvol te kunnen uitvoeren.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In het bijzonder moet erop worden 
gelet dat de door het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten 
toegankelijk zijn voor alle jongeren, met 
name voor de meest kansarme. Er moeten 
bijzondere maatregelen worden getroffen 
om de sociale inclusie en de deelname van 
kansarme jongeren te bevorderen, en ook 
om rekening te houden met de problemen 
in verband met de afgelegenheid van een 
aantal plattelandsgebieden, van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en de 
landen en gebieden overzee. De 
deelnemende landen moeten er ook naar 
streven alle nodige maatregelen te treffen 
om wettelijke en administratieve 
belemmeringen voor de goede werking van 
het Europees Solidariteitskorps weg te 
nemen. Dit moet – indien mogelijk en 
onverminderd het Schengenacquis en het 
Unierecht inzake de binnenkomst en het 
verblijf van onderdanen van derde landen –
de administratieve kwesties oplossen die 
problemen veroorzaken bij het verkrijgen 
van visa en verblijfsvergunningen, en bij 
de afgifte van een Europese 
ziekteverzekeringskaart in het geval van 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 

(28) In het bijzonder moet erop worden 
gelet dat de door het Europees 
Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten 
toegankelijk zijn voor alle jongeren, met 
name voor de meest kansarme en 
kwetsbare, met inbegrip van kandidaat-
vrijwilligers met een beperking. Er moeten 
bijzondere maatregelen worden getroffen 
om de sociale inclusie, de opleiding en de 
deelname van kansarme jongeren te 
bevorderen, en ook om rekening te houden 
met de problemen in verband met de 
afgelegenheid van een aantal 
plattelandsgebieden, van de ultraperifere 
gebieden van de Unie en de landen en 
gebieden overzee. De deelnemende landen 
moeten er ook naar streven alle nodige 
maatregelen te treffen om wettelijke en 
administratieve belemmeringen voor de 
goede werking van het Europees 
Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet 
– indien mogelijk en onverminderd het 
Schengenacquis en het Unierecht inzake de
binnenkomst en het verblijf van 
onderdanen van derde landen – de 
administratieve kwesties oplossen die 
problemen veroorzaken bij het verkrijgen 
van visa en verblijfsvergunningen, en bij 
de afgifte van een Europese 
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Europese Unie. ziekteverzekeringskaart in het geval van 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
Europese Unie.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Er is speciale aandacht en 
ondersteuning nodig voor de capaciteit 
van ontvangende partnerorganisaties in 
derde landen, terwijl tevens aandacht 
moet worden besteed aan de noodzaak om 
de activiteiten van vrijwilligers binnen de 
lokale context te verankeren en de 
interactie van vrijwilligers met lokale 
humanitaire actoren, de ontvangende 
gemeenschap en het maatschappelijk 
middenveld te bevorderen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie "Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU"1 moet 
het programma rekening houden met de 
specifieke situatie van die gebieden. Er 
zullen maatregelen worden genomen om de 
deelname van de ultraperifere gebieden aan 
alle acties te vergroten. Die maatregelen 
zullen regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. 

(35) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie "Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU"1 moet 
het programma rekening houden met de 
specifieke situatie en behoeften van die 
gebieden, in het bijzonder de ontwikkeling 
van de politieke, economische en sociale 
situatie, met name het percentage 
jeugdwerkloosheid, om betere 
samenwerking op de meest doeltreffende 
en eenvoudige manier mogelijk te maken. 
Er zullen maatregelen worden genomen om 
de deelname van de ultraperifere gebieden 
aan alle acties te vergroten. Die 
maatregelen zullen regelmatig worden 
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gemonitord en geëvalueerd. 

__________________ __________________

1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank — Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU
(COM(2017) 623 final).

1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank — Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU 
(COM(2017) 623 final).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om de doelstellingen van het 
programma beter te kunnen 
verwezenlijken, is het wenselijk dat de 
Commissie, de lidstaten en de nationale 
agentschappen nauw samenwerken, in 
partnerschap met niet-gouvernementele 
organisaties, jeugdorganisaties en lokale 
belanghebbenden die erkende ervaring 
hebben met solidariteitsacties.

(39) Om de doelstellingen van het 
programma beter te kunnen 
verwezenlijken, is het wenselijk dat de 
Commissie, de lidstaten en de nationale 
agentschappen nauw samenwerken, in 
partnerschap met de nationale autoriteiten, 
niet-gouvernementele organisaties, 
jeugdorganisaties, de particuliere sector en 
lokale belanghebbenden die ervaring 
hebben met solidariteitsacties, in 
overeenstemming met de bestaande 
nationale en regionale 
vrijwilligersprogramma's.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Om te zorgen voor een gezond 
financieel beheer en rechtszekerheid in elk 
deelnemend land, moet elke nationale 
autoriteit een onafhankelijk auditorgaan 
aanwijzen. Waar mogelijk en om de 
efficiëntie te vergroten, kan het 
onafhankelijke auditorgaan hetzelfde zijn 

(42) Om te zorgen voor een gezond 
financieel beheer, kostenoptimalisering en 
rechtszekerheid in elk deelnemend land, 
moet elke nationale autoriteit een 
onafhankelijk auditorgaan aanwijzen. Waar 
mogelijk en om de efficiëntie te vergroten, 
kan het onafhankelijke auditorgaan 
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als het orgaan dat is aangewezen voor de in 
Hoofdstuk III van [nieuwe 
Erasmusverordening] bedoelde acties.

hetzelfde zijn als het orgaan dat is 
aangewezen voor de in Hoofdstuk III van 
[nieuwe Erasmusverordening] bedoelde 
acties.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "solidariteitsactiviteit": een 
tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees 
Solidariteitskorps en die de vorm kan 
hebben van vrijwilligerswerk, stages, 
banen, solidariteitsprojecten en 
netwerkactiviteiten op verschillende 
gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, 
waarbij de Europese meerwaarde en de 
naleving van de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften worden 
gewaarborgd;

1) "solidariteitsactiviteit": een 
gemakkelijk toegankelijke, inclusieve en 
naar behoren gefinancierde, tijdelijke 
activiteit van hoge kwaliteit die bijdraagt 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees 
Solidariteitskorps en die de vorm kan 
hebben van vrijwilligerswerk, stages, 
banen, solidariteitsprojecten en 
netwerkactiviteiten op verschillende 
gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, 
waarbij de Europese meerwaarde en de 
naleving van de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften worden 
gewaarborgd;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) "ingeschreven kandidaat": een 
persoon van 17 tot 30 jaar oud die zich op 
de portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps heeft ingeschreven om 
blijk te geven van zijn belangstelling om 
mee te doen aan een solidariteitsactiviteit, 
maar nog niet aan zo'n activiteit deelneemt;

2) "ingeschreven kandidaat": een 
persoon die zich op de portaalsite van het 
Europees Solidariteitskorps heeft 
ingeschreven om blijk te geven van zijn 
belangstelling om mee te doen aan een 
solidariteitsactiviteit, maar nog niet aan 
zo'n activiteit deelneemt; 

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "deelnemer": een persoon van 18 
tot 30 jaar oud die zich op de portaalsite 
van het Europees Solidariteitskorps heeft 
ingeschreven en deelneemt aan een 
solidariteitsactiviteit van het Europees 
Solidariteitskorps;

3) "deelnemer": een persoon die zich 
op de portaalsite van het Europees 
Solidariteitskorps heeft ingeschreven en 
deelneemt aan solidariteitsactiviteiten van 
het Europees Solidariteitskorps; voor 
activiteiten die niet worden genoemd in 
hoofdstuk IV, zijn deelnemers personen 
van 18 tot 35 jaar oud;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "kansarme jongeren": jongeren die 
kampen met bepaalde belemmeringen die 
hen er om economische, sociale, culturele, 
geografische of gezondheidsredenen of 
redenen zoals een handicap en 
leerproblemen van weerhouden 
daadwerkelijk toegang te krijgen tot 
mogelijkheden in het kader van het 
programma;

4) "kansarme jongeren": jongeren die 
kampen met bepaalde belemmeringen die 
hen er, bij het ontbreken van aanvullende 
en gerichte hulp, om economische, 
sociale, culturele, geografische of 
gezondheidsredenen of redenen zoals 
leerproblemen en een handicap, met 
inbegrip van langdurige fysieke, 
geestelijke, intellectuele of zintuigelijke 
beperkingen als erkend in VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap, van weerhouden daadwerkelijk 
toegang te krijgen tot mogelijkheden in het 
kader van het programma;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "vrijwilligerswerk": een 
solidariteitsactiviteit die als onbetaalde 
vrijwilligersactiviteit wordt uitgevoerd 
voor een periode van ten hoogste twaalf 

6) "vrijwilligerswerk": een 
solidariteitsactiviteit die als onbetaalde 
vrijwilligersactiviteit wordt uitgevoerd 
voor een periode van ten hoogste twaalf 
maanden, die personen in staat stelt hun 
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maanden; kennis, vaardigheden en tijd ten dienste te 
stellen van de samenleving, lokale 
gemeenschappen en medemensen, zonder 
geldelijke motivatie;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) "stage": een solidariteitsactiviteit 
voor een periode van twee tot en met zes 
maanden, eenmalig te verlengen met 
maximaal twaalf maanden, die wordt 
aangeboden en betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
aan het Europees Solidariteitskorps 
ontvangt;

7) "stage": een solidariteitsactiviteit 
voor een periode van twee tot en met zes 
maanden, eenmalig te verlengen met 
maximaal twaalf maanden, die een 
leercomponent omvat en wordt 
aangeboden en betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
aan het Europees Solidariteitskorps 
ontvangt;

Amendement 43

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, 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 de risico's op door de 
natuur en de mens veroorzaakte rampen 
te verminderen, en noodsituaties in 
kwetsbare en postconlictlanden aan te 
pakken, met een bijzondere inspanning 



AD\1174686NL.docx 29/47 PE629.637v03-00

NL

voor het bevorderen van sociale inclusie.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De specifieke doelstelling van het 
programma is jongeren, onder wie ook 
kansarme jongeren, laagdrempelige 
mogelijkheden te bieden om deel te nemen 
aan solidariteitsactiviteiten in Europa en 
daarbuiten, en daarbij hun competenties te 
verbeteren en naar behoren te valideren en 
hun inzetbaarheid en de overgang naar de 
arbeidsmarkt te bevorderen.

2. De specifieke doelstelling van het 
programma is jongeren, onder wie ook 
jongeren met een handicap en kansarme 
jongeren, laagdrempelige mogelijkheden te 
bieden om deel te nemen aan 
solidariteitsactiviteiten in Europa en 
daarbuiten, en daarbij hun interculturele 
bewustzijn en hun professionele en 
burgerlijke competenties te verbeteren en 
naar behoren te valideren en hun 
inzetbaarheid en de overgang naar de 
arbeidsmarkt te bevorderen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deelname van jongeren aan 
solidariteitsactiviteiten om 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken, zoals bedoeld in artikel 6;

a) deelname van jongeren aan 
solidariteitsactiviteiten om 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
realiseren, zoals bedoeld in artikel 6;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) deelname van jongeren aan 
solidariteitsactiviteiten die verband houden 
met humanitaire hulp (Europees 

b) deelname van jongeren en 
deskundigen aan solidariteitsactiviteiten 
die verband houden met humanitaire hulp 
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vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening), zoals bedoeld in artikel 10.

(Europees vrijwilligerskorps voor 
humanitaire hulpverlening), zoals bedoeld 
in artikel 10 en acties binnen en buiten de 
Unie die gericht zijn op de 
capaciteitsopbouw van gastorganisaties 
voor humanitaire hulp in derde landen als 
bedoeld in artikel 11.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het jaarlijkse werkprogramma dat 
wordt goedgekeurd op grond van artikel 
18 bevat een lijst met activiteiten die 
potentieel schadelijk zijn voor deelnemers, 
begunstigden en de maatschappij of niet 
gepast zijn voor deelnemers, en die niet 
mogen worden uitgevoerd in het kader 
van het programma of die moeten worden 
voorafgegaan door speciale opleidingen, 
antecedentenonderzoeken of andere 
maatregelen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de capaciteit van de deelnemende 
organisaties te versterken om projecten van 
goede kwaliteit aan te bieden aan een 
toenemend aantal deelnemers aan het 
Europees Solidariteitskorps;

a) de capaciteit van de deelnemende 
organisaties en hun lokale partners te 
versterken om samen te werken en
projecten van goede kwaliteit aan te bieden 
aan een toenemend aantal deelnemers aan 
het Europees Solidariteitskorps;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nieuwkomers aan te trekken, zowel 
jongeren als deelnemende organisaties;

b) nieuwkomers aan te trekken, zowel 
jongeren als mensen met een zekere 
ervaring ten aanzien van het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire 
hulp, en deelnemende organisaties;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het opzetten, onderhouden en 
bijwerken van de portaalsite van het 
Europees Solidariteitskorps en andere 
relevante onlinediensten, alsook de nodige 
ondersteunende computersystemen en 
webinstrumenten.

d) het opzetten, onderhouden en 
bijwerken van de portaalsite van het 
Europees Solidariteitskorps en andere 
relevante onlinediensten, alsook de nodige 
ondersteunende computersystemen en 
webinstrumenten, in overeenstemming met 
de toegankelijkheidseisen van 
Richtlijn (EU) 2016/2102.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Acties in het kader van het 
onderdeel "Europees vrijwilligerskorps 
voor humanitaire hulpverlening" dragen in 
het bijzonder bij tot het verstrekken van op 
behoeften gebaseerde humanitaire hulp die 
gericht is op het redden van levens, het 
voorkomen en verlichten van menselijk 
leed en het behoud van de menselijke 
waardigheid, en aan de versterking van de 
capaciteit en de weerbaarheid van 
kwetsbare of door rampen getroffen 
gemeenschappen.

1. Acties in het kader van het 
onderdeel "Europees vrijwilligerskorps 
voor humanitaire hulpverlening" dragen in 
het bijzonder bij tot het verstrekken van op 
behoeften gebaseerde humanitaire hulp die 
gericht is op het redden van levens, het 
voorkomen en verlichten van menselijk 
leed en het behoud van de menselijke 
waardigheid bij door de natuur of de mens 
veroorzaakte rampen, en aan de 
versterking van de capaciteit en de 
weerbaarheid van gemeenschappen die 
kwetsbaar of fragiel zijn of die zijn 
getroffen door door de mensen of de 
natuur veroorzaakte rampen, en 
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vergemakkelijken daarnaast de overgang 
van de humanitaire respons naar 
duurzame en inclusieve ontwikkeling op 
de langere termijn.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De acties in het kader van dit 
hoofdstuk worden uitgevoerd met 
inachtneming van de fundamentele 
beginselen van humanitaire hulp: 
menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid 
en onafhankelijkheid.

2. Acties in het kader van dit 
hoofdstuk worden uitgevoerd met 
inachtneming van de Europese consensus 
betreffende humanitaire hulp, waarin de 
fundamentele beginselen van humanitaire 
hulp worden bevorderd: menselijkheid, 
neutraliteit, onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid worden bevorderd. 
Bovendien wordt hierin de inzet van de 
Unie bekrachtigd voor een op behoeften 
gebaseerde benadering, zonder 
discriminatie tussen of binnen getroffen 
volkeren en met inachtneming van het 
internationaal recht.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De humanitaire hulp van de Unie 
wordt verleend in situaties waarin ook 
instrumenten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, crisisbeheer 
en civiele bescherming kunnen worden 
ingezet. Het werk van het Europees 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening moet samenhang en 
complementariteit vertonen en overlap 
met de desbetreffende Uniebeleidslijnen 
en -instrumenten moet worden 
voorkomen, in het bijzonder met het 
humanitaire beleid en het 
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ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 
de Unie en het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Met het oog op het bevorderen van 
een samenhangend internationaal 
antwoord op humanitaire crises, zijn de 
acties uit hoofde van dit hoofdstuk in 
overeenstemming met de acties die 
worden gecoördineerd door het Bureau 
van de Verenigde Naties voor de 
coördinatie van humanitaire zaken.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Het Europees 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening draagt bij tot versterking 
van het genderperspectief in de 
humanitaire hulp van de Unie, waarbij 
adequate humanitaire antwoorden op 
specifieke behoeften van vrouwen worden 
bevorderd. Er wordt speciale aandacht 
besteed aan samenwerking met 
vrouwengroepen en -netwerken teneinde 
de participatie in en het leiderschap van 
vrouwen bij humanitaire hulp te 
bevorderen en hun capaciteiten en 
ervaring in te zetten om een bijdrage te 
leveren aan herstel, vredesopbouw, 
vermindering van het risico op rampen en 
versterking van de veerkracht van 
getroffen gemeenschappen.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De specifieke voorwaarden 
voor inzet worden, in nauw overleg met de 
gastorganisatie, opgenomen in een 
contract tussen de uitzendende 
organisaties en het Europees 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening, met inbegrip van de 
rechten en plichten, de duur en locatie 
van inzet en de uit te voeren taken.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) solidariteitsprojecten, als bedoeld 
in artikel 9;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het doel van deze verordening 
bestaat erin om, op basis van een 
voorafgaande beoordeling van de 
behoeften in derde landen, acties te 
ondersteunen die de capaciteit voor 
humanitaire hulpverlening versterken 
teneinde de paraatheid op lokaal niveau 
om te reageren op humanitaire crises te 
verbeteren en de doeltreffendheid en 
duurzaamheid van het vrijwilligerswerk 
op het terrein te garanderen, met name:

a) risicobeheersing van, paraatheid bij en 
respons op rampen, coaching, opleiding 
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op het gebied van het beheer van 
vrijwilligers, en andere terreinen die 
relevant zijn voor medewerkers en 
vrijwilligers van gastorganisaties;

b) uitwisseling van goede praktijken, 
technische bijstand, 
twinningprogramma's en uitwisseling van 
medewerkers en vrijwilligers, oprichting 
van netwerken en andere passende acties.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie houdt een databank 
bij van EU-vrijwilligers voor humanitaire 
hulp, met onder meer informatie over hun 
beschikbaarheid en geschiktheid, houdt 
deze up-to-date en reguleert de toegang 
ertoe en het gebruik ervan, zodat 
vrijwilligers die terugkeren constant 
kunnen worden ingezet. De verwerking 
van persoonsgegevens die worden 
verzameld in of voor deze databank vindt, 
in voorkomend geval, plaats in 
overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis en 
Verordening (2018)/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad1 ter.

____________________

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

1 ter Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vrijwilligerswerk ter ondersteuning 
van humanitaire operaties als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en 
opleidingscomponent, komt niet in de 
plaats van stages of banen en is gebaseerd 
op een schriftelijke overeenkomst voor 
vrijwilligerswerk.

1. Vrijwilligerswerk ter ondersteuning 
van humanitaire operaties als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder a), omvat adequate
leer- en opleidingsmogelijkheden, onder 
meer voorafgaand aan de plaatsing, in 
verband met de projecten waar de jonge 
vrijwilligers bij zullen worden betrokken, 
met de nodige nadruk op de in artikel 10, 
lid 2, bedoelde beginselen van 
humanitaire hulp, waaronder het beginsel 
"geen schade berokkenen", en het komt 
niet in de plaats van stages of banen en is 
gebaseerd op een schriftelijke 
overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het EU-vrijwilligersinitiatief voor 
humanitaire hulp moet de deelname van 
plaatselijke vrijwilligers uit derde landen 
bevorderen;
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vrijwilligerswerk in het kader van 
dit onderdeel mag alleen plaatsvinden in
derde landen:

2. Vrijwilligerswerk in het kader van 
dit onderdeel mag alleen plaatsvinden in:

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op basis van een voorafgaande 
beoordeling van de behoeften in derde 
landen door uitzendende en 
gastorganisaties en andere relevante 
actoren, ondersteunt het Europees 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening acties die zijn gericht op:

a) versterking van de capaciteit van 
gastorganisaties voor humanitaire hulp in 
derde landen teneinde de plaatselijke 
paraatheid voor en respons op 
humanitaire crises te vergroten en ervoor 
te zorgen dat de werkzaamheden van het 
Europees vrijwilligerskorps voor 
humanitaire hulpverlening ter plaatse 
doeltreffend zijn en duurzame effecten 
hebben, door middel van risicobeheersing 
bij, voorbereiding voor en respons op 
rampen, de overgang van humanitaire 
respons naar duurzame, plaatselijke 
ontwikkeling, begeleiding en opleiding in 
het beheer van vrijwilligerswerk;

b) uitwisseling van optimale 
werkwijzen, technische bijstand, 
jumelageprogramma's en uitwisseling van 
medewerkers en vrijwilligers.

Amendement 64
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Er wordt voorrang gegeven aan de 
risicoanalyse betreffende de beveiliging 
en veiligheid van vrijwilligers, met name 
in landen of regio's die instabiel worden 
geacht of waar onmiddellijk gevaar 
bestaat.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De 
communicatiecampagnes betreffende het 
Europees Solidariteitskorps moeten 
voornamelijk op het grondgebied van de 
EU worden gevoerd wanneer zij het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire 
hulp betreffen en handelen over de 
werkzaamheden die de vrijwilligers en 
humanitaire helpers verrichten op basis 
van de humanitaire beginselen 
menselijkheid, onafhankelijkheid, 
neutraliteit en onpartijdigheid die dienen 
als leidende beginselen voor hun 
werkzaamheden.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Het vrijwilligerswerk komt 
tegemoet aan de reële tekorten en 
behoeften die door de gastorganisaties ter 
plaatse zijn vastgesteld.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Identificatie en selectie van kandidaat-
vrijwilligers

1. Op basis van een voorafgaande 
beoordeling van de behoeften in derde 
landen identificeert en selecteert de 
Commissie in overleg met de nationale 
agentschappen en de gastorganisaties de 
kandidaat-vrijwilligers die wensen deel te 
nemen en een opleiding wensen te volgen.

2. Kandidaat-vrijwilligers worden 
geïdentificeerd en geselecteerd volgens 
artikel 14 met naleving van de beginselen 
inzake non-discriminatie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen.

3. De in de artikelen 2 en 15 genoemde 
leeftijdsgrenzen zijn niet van toepassing 
op vrijwilligerswerk ter ondersteuning van 
humanitaire operaties uit hoofde van dit 
artikel.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 ter

Opleiding van kandidaat-vrijwilligers

1. De Commissie stelt op basis van 
bestaande programma's en procedures het 
opleidingsprogramma vast aan de hand 
waarvan kandidaat-vrijwilligers worden 
voorbereid op de ondersteuning en 
uitvoering van humanitaire hulpoperaties.

2. Kandidaat-vrijwilligers die zijn 
geïdentificeerd en geselecteerd volgens de 
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kandidaatstellingsprocedure kunnen 
deelnemen aan het door gekwalificeerde 
organisaties uitgevoerde 
opleidingsprogramma. De omvang en 
inhoud van de opleiding die elke 
kandidaat-vrijwilliger moet volgen, 
worden bepaald in overleg met de 
gecertificeerde gastorganisatie, op basis 
van de behoeften en rekening houdend 
met de ervaring van de kandidaat-
vrijwilliger en de plaats waar deze zal 
worden ingezet.

3. Tijdens het opleidingsprogramma wordt 
beoordeeld of de kandidaat-vrijwilliger 
klaar is om te worden ingezet ter 
ondersteuning van en aanvulling op 
humanitaire hulpoperaties in derde 
landen, en om in de lokale behoeften te 
voorzien.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Specificatie van het budget uitgetrokken 
voor activiteiten in het kader van de 
artikelen 7, 8, 9 en 11

De indicatieve specificatie van het budget 
uitgetrokken voor activiteiten in het kader 
van de artikelen 7, 8, 9 en 11 is als volgt:

a) voor vrijwillige deelname aan 
solidariteitsactiviteiten en 
solidariteitsprojecten, als bedoeld in de 
artikelen 7 en 9: 85 %;

b) voor stages en -banen, als bedoeld in 
artikel 8: minimaal 7,5 %;

c) voor vrijwilligerswerk ter 
ondersteuning van humanitaire operaties, 
als bedoeld in artikel 11: minimaal 7,5 %.
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van het programma 
kan financiering worden verstrekt in een 
van de vormen als vastgesteld in het 
Financieel Reglement, met name subsidies, 
prijzen en aanbestedingen.

2. In het kader van het programma 
kan financiering worden verstrekt in een 
van de vormen als vastgesteld in het 
Financieel Reglement, met name subsidies, 
prijzen en aanbestedingen. Om de 
vereisten waaraan de begunstigden 
moeten voldoen te vereenvoudigen, moet 
zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt 
van forfaitaire bedragen, op kosten per 
eenheid gebaseerde subsidies en vaste 
subsidiebedragen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het 
Europees Solidariteitskorps willen 
deelnemen, schrijven zich op de portaalsite 
van het Europees Solidariteitskorps 
daarvoor in. Op het moment waarop het 
vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het 
solidariteitsproject begint, moet een 
jongere echter de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt en niet ouder zijn dan 
30 jaar.

1. Personen die legaal in een 
deelnemend land wonen of onderdaan 
van de Unie zijn en aan het Europees 
Solidariteitskorps willen deelnemen, 
schrijven zich op de portaalsite van het 
Europees Solidariteitskorps daarvoor in. 
Op het moment waarop het 
vrijwilligerswerk begint, moet een jongere 
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en 
niet ouder zijn dan 35 jaar.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor acties uit hoofde van het 
Europees vrijwilligerskorps voor 
humanitaire hulpverlening, als bedoeld in 
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hoofdstuk IV, gelden de maximale 
leeftijdsgrenzen niet.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Solidariteitskorps 
staat open voor deelname van publieke en 
private entiteiten en internationale 
organisaties, op voorwaarde dat zij een 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps hebben ontvangen.

1. Het Europees Solidariteitskorps 
staat open voor deelname van publieke en 
private entiteiten en internationale 
organisaties, op voorwaarde dat zij een 
kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps hebben ontvangen. 
Organisaties die reeds beschikken over 
een keurmerk in het kader van het EU-
vrijwilligersinitiatief voor humanitaire 
hulp en ondertekenaars van een kader-
partnerschapsovereenkomst tussen ngo's 
en het directoraat-generaal Europese 
Civiele Bescherming en Humanitaire 
Hulp (ECHO) van de Commissie, mogen 
een vereenvoudigde procedure doorlopen 
voor het verkrijgen van het voor het 
nieuwe programma vereiste keurmerk.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – 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 op gezette tijden 
of op verzoek van deelnemers opnieuw 
beoordeeld en kan worden ingetrokken. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan 
het voorkomen van dubbel werk.
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deelnemende organisaties kunnen 
in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps de volgende functies 
vervullen: 

a) in een functie als gastheer zijn zij 
actief bij het ontvangen van de 
deelnemers, met inbegrip van het 
organiseren van activiteiten, het 
ontwikkelen van onderwijsprogramma's, 
het bieden van richtsnoeren en 
ondersteuning aan deelnemers tijdens de 
solidariteitsactiviteit, en het geven van 
feedback en erkenning aan de deelnemer 
na de activiteit, voor zover van toepassing;

b) in een ondersteunende functie 
verrichten ze activiteiten in verband met 
het uitzenden en het voorbereiden van 
deelnemers vóór vertrek, en gedurende en 
na de solidariteitsactiviteit, terwijl zij 
leerresultaten erkennen en verder 
vrijwilligerswerk na terugkeer 
bevorderen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het oog op de mogelijke 
verbetering van de uitvoering van het 
Programma omvatten adequate 
monitoring en verslaglegging onder meer 
geregeld overleg met nationale 
agentschappen en deelnemende 
organisaties, alsook met relevante 
maatschappelijke organisaties en 
jeugdnetwerken.
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie organiseert 
regelmatig bijeenkomsten met en 
opleidingen voor het netwerk van 
nationale agentschappen om zorg te 
dragen voor een coherente uitvoering van 
het Europees Solidariteitskorps in alle 
deelnemende landen. De Commissie 
nodigt hiervoor ook bestaande netwerken 
op Unieniveau uit die relevant zijn voor de
activiteiten in het kader van het 
programma, evenals sociale partners en 
netwerken die jongeren en vrijwilligers 
vertegenwoordigen. De Commissie 
raadpleegt regelmatig de belangrijkste 
belanghebbende partijen, waaronder de 
deelnemende organisaties, over de
uitvoering van het Europees 
Solidariteitskorps.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De acties van het Europees 
Solidariteitskorps zijn tevens consistent en 
complementair met de relevante 
beleidslijnen, programma's en instrumenten 
op nationaal niveau in de deelnemende 
landen. Daartoe wisselen de Commissie, de 
nationale autoriteiten en de nationale 
agentschappen informatie uit over 
bestaande regelingen en prioriteiten in 
verband met solidariteit en jeugd enerzijds 
en acties in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps anderzijds, teneinde 
voort te bouwen op relevante goede 
praktijken en efficiëntie en 
doeltreffendheid te verwezenlijken.

2. De acties van het Europees 
Solidariteitskorps zijn tevens consistent en 
complementair met de relevante 
beleidslijnen, programma's en instrumenten 
op nationaal niveau in de deelnemende 
landen, en wel zodanig dat zij het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de 
deelnemende landen garanderen. Daartoe 
wisselen de Commissie, de nationale 
autoriteiten en de nationale agentschappen 
informatie uit over bestaande regelingen en 
prioriteiten in verband met solidariteit en 
jeugd en humanitaire behoeften enerzijds 
en acties in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps anderzijds, teneinde 
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voort te bouwen op relevante goede 
praktijken en efficiëntie en 
doeltreffendheid te verwezenlijken.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De acties van het Europees 
Solidariteitskorps in derde landen als 
bedoeld in artikel 11 zijn met name 
consistent en complementair met andere 
gebieden van het extern optreden van de 
Unie, in het bijzonder het beleid voor 
humanitaire hulp, het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het 
uitbreidingsbeleid, het nabuurschapsbeleid 
en het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming.

3. De acties van het Europees 
Solidariteitskorps in derde landen als 
bedoeld in artikel 11 zijn met name 
consistent en complementair met andere 
gebieden van het extern optreden van de 
Unie, in het bijzonder het beleid voor 
humanitaire hulp, het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het
veiligheidsbeleid, het uitbreidingsbeleid, 
het nabuurschapsbeleid en het 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming.
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