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KORTFATTAD MOTIVERING 

EU-kommissionens förslag avser fastställandet av en rättslig ram för den europeiska 

solidaritetskåren (ESK) genom att ändra förordningarna (EU) nr 1288/2013, 

(EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut 

nr 1313/2013/EU, och har till syfte att inrätta en solidaritetskår som också ska innefatta den 

befintliga europeiska volontärtjänsten. Det är viktigt att understryka att den europeiska 

solidaritetskåren och den europeiska volontärtjänsten inte har samma kompetensområde, 

eftersom volontärtjänsten också har startat volontärprogram i tredjeländer. Föredraganden 

rekommenderar därför att man är noga med att inte offra det föregående programmets arbete 

vid denna sammanslagning. 

 

Den europeiska solidaritetskårens program har till syfte att till 2020 mobilisera 

100 000 ungdomar från 18 till 30 års ålder i projekt som baseras på att bevara och skydda 

miljön och på social sammanhållning. Det föreliggande förslaget stöder sig på huvudlinjerna 

i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1. De länder som får tillträde 

till programmet är EU:s medlemsstater och eventuellt andra länder på grundval av bilaterala 

avtal, men det är viktigt att ta hänsyn till att EU:s territorium för närvarande även 

genomkorsas av personer som inte har pass från någon av EU:s medlemsstater. Därför erinras 

om behovet av att utforma programmet så att det också innefattar ungdomar som inte innehar 

en identitetshandling från någon EU-medlemsstat, och på så sätt underlätta för dem att få 

uppehållstillstånd och visum. 

 

Solidaritet är en av de principer som EU grundas på, definierar det europeiska projektet och 

garanterar den enighet som är nödvändig för att möte nödsituationer och andra kriser nu och 

i framtiden. Vid 60-årsdagen av Romfördragen inskärpte rådet, Europaparlamentet och 

kommissionen sitt åtagande att stärka solidariteten. Denna handling syftar till en total 

utveckling av den mänskliga sfären2. 

 

Föredraganden för yttrandet anser att det är av grundläggande vikt att för ungdomar, som 

drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen, och för mer utsatta medborgare, främja och 

stödja alla åtgärder som syftar till att förbättra system och politik inom området solidaritet, 

eftersom solidariteten bidrar till att stärka den kultur av mänskliga rättigheter som EU stöder 

sig på. 

 

Det är viktigt att inskärpa att kvinnors och hbti-personers samt migranters rättigheter är 

mänskliga rättigheter, och eftersom dessa personer är särskilt utsatta måste man lägga ett 

jämställdhetsperspektiv och ett perspektiv på migrationsprocesserna till grund för 

programmets riktlinjer. 

 

Föredraganden välkomnar kommissionens bestämmelse om att ett favoriserande synsätt bör 

intas gentemot missgynnade ungdomar vid tillträdet till det frivilliga utbildningsprogrammet, 

vilket på intet sätt bör få ersätta betalt arbete eller lärlingsprogram med anställningsavtal som 

regleras enligt nationella lagar. Föredraganden uppmanar följaktligen kommissionen och 

medlemsstaterna att övervaka att situationer av detta slag inte uppkommer. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (EUT C 326, 26.10.2012, 

s. 391). 
2 http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/ 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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Föredraganden uttrycker stark oro över att resurser som redan avsatts eller utlovats för 

utbildnings- och kultursektorerna, till exempel Erasmus+, överförs till det nyfödda 

programmet för den europeiska solidaritetskåren, eftersom programmet Erasmus+ har varit ett 

av de viktigaste medlen för att skapa en europeisk medvetenhet. Föredraganden anser att den 

kulturella och utbildningsmässiga möjlighet som ett deltagande i programmet Erasmus+ 

erbjuder är ett mycket bra inslag också för att säkerställa en lärlingsutbildning med god 

kvalitet inom programmet för den europeiska solidaritetskåren.  

 

Föredraganden understryker vidare vikten av att engagera samhällets parter och 

civilsamhällets alla aktörer i processen med förhandsvärdering, aktivering, övervakning och 

uppföljning av programmet med full hänsyn tagen till befintliga civilskyddsnätverk, som 

inom området för miljöskydd och som medverkande i återuppbyggnadsprocesserna efter 

naturkatastrofer har bidragit till och samarbetat med kommissionens program för ingripande 

vid naturkatastrofer och för miljöskydd. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för kultur och 

utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Ungdomar bör ges lättillgängliga 

möjligheter att engagera sig i 

solidaritetsverksamhet som låter dem 

uttrycka sitt samhällsengagemang och 

samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, 

färdigheter och kunskaper som gagnar 

deras personliga, pedagogiska, sociala, 

medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling, och därmed förbättra sin 

anställbarhet. Sådan verksamhet skulle 

också stödja rörligheten för unga 

volontärer, praktikanter och arbetstagare. 

(4) Ungdomar bör ges lättillgängliga 

möjligheter att engagera sig i 

solidaritetsverksamhet som låter dem 

uttrycka sitt samhällsengagemang och 

samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, 

färdigheter och kunskaper som gagnar 

deras personliga, pedagogiska, sociala, 

medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling, och därmed förbättra sin 

anställbarhet. Sådan verksamhet skulle 

också stödja rörligheten för unga 

volontärer, praktikanter och arbetstagare 

och bör vara förenlig med nationella 

lagar beträffande arbetskraftens rörlighet. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Den solidaritetsverksamhet som 

ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, 

i den meningen att den bör fylla icke 

tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 

stärka samhällen, erbjuda ungdomar 

möjlighet att förvärva värdefull kunskap 

och kompetens, vara ekonomiskt 

tillgänglig för ungdomar, och genomföras 

under säkra och sunda förhållanden. 

(5) Den solidaritetsverksamhet som 

ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, 

i den meningen att den bör fylla icke 

tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att 

stärka lokalsamhällen och social 

sammanhållning, erbjuda ungdomar 

möjlighet att förvärva värdefull kunskap 

och kompetens, vara ekonomiskt 

tillgänglig för ungdomar, och genomföras 

under säkra och sunda förhållanden. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Den europeiska solidaritetskåren 

skulle utgöra den gemensamma 

kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet i 

hela unionen. Samstämmighet och 

komplementaritet bör säkerställas med 

unionens andra relevanta politikområden 

och program. Den europeiska 

solidaritetskåren bör bygga vidare på 

styrkor och synergieffekter hos befintliga 

program, särskilt den europeiska 

volontärtjänsten. Den bör också 

komplettera de insatser som görs av 

medlemsstaterna för att stödja ungdomar 

och underlätta deras övergång från skola 

till arbetsliv inom ramen för 

ungdomsgarantin19 genom att ge dem 

ytterligare möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden i form av praktikplatser 

eller solidaritetsrelaterade anställningar i 

sitt egen land eller ett annat land. Man bör 

också säkerställa komplementaritet med 

befintliga nätverk på unionsnivå som är 

relevanta för den europeiska 

solidaritetskårens verksamhet, såsom det 

europeiska nätverket för offentliga 

arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. 

Dessutom bör man säkerställa 

komplementariteten mellan befintliga 

(6) Den europeiska solidaritetskåren 

skulle utgöra den gemensamma 

kontaktpunkten, fri från diskriminering 

baserad på kön eller samhällsklass, för 

solidaritetsverksamhet i hela unionen. 

Samstämmighet och komplementaritet bör 

säkerställas med unionens andra relevanta 

politikområden och program. Den 

europeiska solidaritetskåren bör bygga 

vidare på styrkor och synergieffekter hos 

befintliga program, särskilt den europeiska 

volontärtjänsten. Den bör också 

komplettera de insatser som görs av 

medlemsstaterna för att stödja ungdomar 

och underlätta deras övergång från skola 

till arbetsliv inom ramen för 

ungdomsgarantin19 genom att ge dem 

ytterligare möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden i form av praktikplatser 

eller solidaritetsrelaterade anställningar i 

sitt eget land eller ett annat land. Man bör 

också säkerställa komplementaritet med 

befintliga nätverk på unionsnivå som är 

relevanta för den europeiska 

solidaritetskårens verksamhet, såsom det 

europeiska nätverket för offentliga 

arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. 

Dessutom bör man säkerställa 
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relevanta program, särskilt nationella 

solidaritetsprogram och rörlighetsprogram 

för ungdomar, och den europeiska 

solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa 

praxis när så är lämpligt. 

komplementariteten mellan befintliga 

relevanta program, särskilt nationella 

solidaritetsprogram och rörlighetsprogram 

för ungdomar, även på regional och lokal 

nivå, och den europeiska solidaritetskåren, 

med utgångspunkt i bästa praxis när så är 

lämpligt. 

_________________ _________________ 

Rådets rekommendation av den 22 april 

2013 om att inrätta en ungdomsgaranti 

(EUT C 120, 26.4.2013, s. 1). 

Rådets rekommendation av den 22 april 

2013 om att inrätta en ungdomsgaranti 

(EUT C 120, 26.4.2013, s. 1). 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör åtgärder 

vidtas för att göra det möjligt för andra 

unionsprogram, som Asyl-, migrations- 

och integrationsfonden, programmet Ett 

Europa för medborgarna, Europeiska 

regionala utvecklingsfonden och 

folkhälsoprogrammet, att bidra till målen 

för den europeiska solidaritetskåren genom 

att stödja verksamhet inom dess 

verksamhetsområde. Sådana bidrag bör 

finansieras i enlighet med de respektive 

grundrättsakt för de berörda programmen. 

När stödmottagarna väl har erhållit ett 

giltigt kvalitetsmärke för den europeiska 

solidaritetskåren, bör de få tillgång till den 

europeiska solidaritetskårens portal och få 

de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som 

tillhandahålls beroende på typ av 

verksamhet. 

(7) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör åtgärder 

vidtas för att göra det möjligt för andra 

unionsprogram, som Asyl-, migrations- 

och integrationsfonden, programmet Ett 

Europa för medborgarna, Europeiska 

regionala utvecklingsfonden och 

folkhälsoprogrammet, att bidra till målen 

för den europeiska solidaritetskåren genom 

att stödja verksamhet inom dess 

verksamhetsområde. Sådana bidrag bör 

finansieras i enlighet med de respektive 

grundrättsakt för de berörda programmen i 

syfte att skapa ett större deltagande bland 

ungdomar, av civilsamhället och av de 

erfarenheter av aktivt volontärarbete som 

redan finns i medlemsstaterna. När 

stödmottagarna väl har erhållit ett giltigt 

kvalitetsmärke för den europeiska 

solidaritetskåren, bör de få tillgång till den 

europeiska solidaritetskårens portal och få 

de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som 

tillhandahålls beroende på typ av 

verksamhet. 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 
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Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) I denna förordning fastställs en 

finansieringsram för perioden 2018–2020 

som ska utgöra det särskilda 

referensbeloppet, i den mening som avses i 

punkt 17 i det interinstitutionella avtalet 

mellan Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin, 

samarbete i budgetfrågor och sund 

ekonomisk förvaltning23, för 

Europaparlamentet och rådet under det 

årliga budgetförfarandet. Det särskilda 

referensbeloppet omfattar omfördelningar 

från programmet Erasmus+ (197,7 

miljoner euro) och programmet för 

sysselsättning och social innovation (10 

miljoner euro) för räkenskapsåren 2018, 

2019 och 2020 och kompletteras med 

bidrag från flera av unionens program 

under olika rubriker, såsom Europeiska 

socialfonden, unionens 

civilskyddsmekanism, Life-programmet 

och Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. 

(18) I denna förordning fastställs en 

finansieringsram för perioden 2018–2020 

som ska utgöra det särskilda 

referensbeloppet, i den mening som avses i 

punkt 17 i det interinstitutionella avtalet 

mellan Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin, 

samarbete i budgetfrågor och sund 

ekonomisk förvaltning23, för 

Europaparlamentet och rådet under det 

årliga budgetförfarandet. Med undantag av 

omfördelningar ska det särskilda 

referensbeloppet finansieras genom 

användning av alla ekonomiska medel 

som är tillgängliga enligt rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 

1311/201323a. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 

december 2013 mellan Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen om 

budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 

och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 

373, 20.12.2013, s. 1). 

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 

december 2013 mellan Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen om 

budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 

och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 

373, 20.12.2013, s. 1). 

 23a Rådets förordning (EU) nr 1311/2013 

av den 2 december 2013 om den fleråriga 

budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 

347, 20.12.2013, s. 884). 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Om de åtgärder som vidtas inom 

ramen för den europeiska 
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solidaritetskåren inte direkt är knutna till 

de ekonomiska medel som finns 

tillgängliga enligt förordning (EU, 

Euratom) nr 1311/2013 bör 

kommissionen se till att nya ytterligare 

medel görs tillgängliga. 

Motivering 

De åtgärder som vidtas inom ramen för den europeiska solidaritetskåren måste knytas till de 

medel och program genom vilka de finansieras. För de åtgärder som inte är det måste 

kommissionen se till att det finns ytterligare finansieringskällor för att genomföra åtgärderna. 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör åtgärder 

vidtas för att göra det möjligt för de 

deltagande länderna att ge ytterligare 

nationell finansiering i enlighet med 

bestämmelserna för den europeiska 

solidaritetskåren. 

(20) För att maximera effekten av den 

europeiska solidaritetskåren bör 

medlemsstaterna och, där så är 

tillämpligt, behöriga regionala och lokala 

organ med egna exklusiva 

lagstiftningsbefogenheter samt de 

deltagande länderna, anta åtgärder för att 

göra ytterligare nationell, regional eller 

lokal finansiering tillgänglig i enlighet 

med bestämmelserna för den europeiska 

solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 

åt att säkerställa att den verksamhet som 

stöds genom den europeiska 

solidaritetskåren är tillgänglig för alla 

ungdomar, särskilt de mest missgynnade. 

Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att 

främja social integration, deltagande av 

missgynnade ungdomar, samt för att ta 

hänsyn till de begränsningar som 

(24) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 

åt att säkerställa att den verksamhet som 

stöds genom den europeiska 

solidaritetskåren är tillgänglig för alla 

ungdomar, särskilt de mest missgynnade. 

Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att 

främja social integration, deltagande av 

missgynnade ungdomar, samt för att ta 

hänsyn till de begränsningar som 
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uppkommer genom att unionens yttersta 

randområden och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna24 är så avlägset 

belägna. De deltagande länderna bör på 

samma sätt sträva efter att vidta alla 

lämpliga åtgärder för att undanröja 

juridiska och administrativa hinder för att 

den europeiska solidaritetskåren ska 

fungera väl. Detta inbegriper att, när så är 

möjligt, lösa administrativa problem som 

skapar svårigheter att få visering och 

uppehållstillstånd, utan att det påverkar 

tillämpningen av Schengenregelverket och 

unionens lagstiftning om inresa och 

vistelse för tredjelandsmedborgare. 

uppkommer genom att unionens yttersta 

randområden och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna24 är så avlägset 

belägna. Medlemsstaterna och de 

deltagande länderna bör på samma sätt 

sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder 

för att undanröja juridiska och 

administrativa hinder för att den europeiska 

solidaritetskåren ska fungera väl. Detta 

inbegriper att, när så är möjligt, lösa 

administrativa problem som skapar 

svårigheter att få visering och 

uppehållstillstånd, utan att det påverkar 

tillämpningen av Schengenregelverket och 

unionens lagstiftning om inresa och 

vistelse för tredjelandsmedborgare. 

_________________ _________________ 

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt 

land eller territorium och behöriga 

offentliga och/eller privata organ och 

institutioner i ett utomeuropeiskt land eller 

territorium får delta i unionens program i 

enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av 

den 27 november 2001 om associering av 

de utomeuropeiska länderna och 

territorierna med Europeiska gemenskapen 

(EGT L 314, 30.11.2001, s. 1). 

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt 

land eller territorium och behöriga 

offentliga och/eller privata organ och 

institutioner i ett utomeuropeiskt land eller 

territorium får delta i unionens program i 

enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av 

den 27 november 2001 om associering av 

de utomeuropeiska länderna och 

territorierna med Europeiska gemenskapen 

(EGT L 314, 30.11.2001, s. 1). 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Varje enhet som vill delta i den 

europeiska solidaritetskåren, oavsett om 

den finansieras genom den europeiska 

solidaritetskårens budget, genom något 

annat unionsprogram eller från någon 

annan finansieringskälla, bör erhålla ett 

kvalitetsmärke under förutsättning att de 

tillämpliga villkoren är uppfyllda. 

Förfarandet för kvalitetsmärkning bör 

genomföras kontinuerligt av den 

europeiska solidaritetskårens 

genomförandestrukturer. Den tilldelade 

(Berör inte den svenska versionen.)  
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kvalitetsmärkningen bör regelbundet 

omprövas och kunna upphävas om det 

under de kontroller som utförs konstateras 

att villkoren för dess tilldelning inte längre 

är uppfyllda. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Kommissionens förslag 

(28) Lämplig utåtriktad verksamhet, 

med offentliggörande och spridning av de 

möjligheter och resultat som de åtgärder 

som stöds av den europeiska 

solidaritetskåren medför, bör säkerställas 

på europeisk, nationell och lokal nivå. Den 

utåtriktade verksamheten, 

offentliggörandet och spridningen bör utgå 

från alla de organ som genomför den 

europeiska solidaritetskåren, med, i 

förekommande fall, stöd av andra viktiga 

parter. 

(28) Lämplig utåtriktad verksamhet, 

med offentliggörande och spridning av de 

möjligheter och resultat som de åtgärder 

som stöds av den europeiska 

solidaritetskåren medför, bör säkerställas 

med hjälp av webbportaler på europeisk, 

nationell, regional och lokal nivå. Den 

utåtriktade verksamheten, 

offentliggörandet och spridningen bör utgå 

från alla de organ som genomför den 

europeiska solidaritetskåren och från 

unionsprogram som är knutna till den 

europeiska solidaritetskåren. 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Kommissionens förslag 

(29) För att göra kommunikationen med 

den breda allmänheten effektivare och 

stärka synergieffekterna mellan 

kommunikationsinsatserna som vidtas på 

kommissionens initiativ bör de 

budgetmedel som anslås för 

kommunikationsinsatser i enlighet med 

denna förordning också bidra till spridning 

av information om unionens politiska 

prioriteringar i den mån de berör de 

allmänna målen för denna förordning. 

(29) För att göra kommunikationen med 

den breda allmänheten effektivare och 

stärka synergieffekterna mellan 

kommunikationsinsatserna som vidtas på 

kommissionens initiativ bör de 

budgetmedel som anslås för 

kommunikationsinsatser i enlighet med 

denna förordning också bidra till spridning 

av information om unionens politiska 

prioriteringar, såsom social integration, 

sammanhållning, miljöskydd och 

begränsning av klimatförändringar, i den 

mån de berör de allmänna målen för denna 
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förordning, samt vara förenliga med 

målen för den europeiska 

solidaritetskårens finansieringskällor. 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) För bästa effektivitet och verkan 

bör den kommitté som inrättas genom 

förordning (EU) nr 1288/2013 också bistå 

kommissionen vid genomförandet av 

denna förordning. När det gäller den 

europeiska solidaritetskåren bör kommittén 

sammanträda i en särskild konstellation 

och dess mandat bör anpassas för att 

uppfylla denna nya roll. Det bör vara upp 

till de deltagande länderna att utse 

företrädare till dessa möten, med hänsyn 

tagen till den europeiska solidaritetskårens 

karaktär av volontärarbete och 

yrkesmässiga aspekter. 

(37) För bästa effektivitet och verkan 

bör den kommitté som inrättas genom 

förordning (EU) nr 1288/2013 också bistå 

kommissionen vid genomförandet av 

denna förordning. När det gäller den 

europeiska solidaritetskåren bör kommittén 

sammanträda i en särskild konstellation 

och dess mandat bör anpassas för att 

uppfylla denna nya roll. Det bör vara upp 

till medlemsstaterna och de deltagande 

länderna att utse företrädare till dessa 

möten, med hänsyn tagen till den 

europeiska solidaritetskårens karaktär av 

volontärarbete och yrkesmässiga aspekter. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 40 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(40) Finansieringsramen för den 

europeiska solidaritetskåren under rubrik 

1a i den fleråriga budgetramen bör också 

kompletteras med finansiella bidrag från 

andra program och rubriker, vilket kräver 

ändringar av Europaparlamentets och 

rådets förordningar (EU) nr 1293/201327, 

(EU) nr 1303/201328, (EU) nr 

1305/201329, (EU) nr 1306/201330 och 

beslut nr 1313/2014/EU31. 

utgår 

_________________  

27 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1293/2013 av den 

11 december 2013 om inrättandet av ett 

 



 

PE608.053v02-00 12/34 AD\1136245SV.docx 

SV 

program för miljö och klimatpolitik (Life) 

samt om upphävande av förordning (EG) 

nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 

185). 

28 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1303/2013 av den 

17 december 2013 om fastställande av 

gemensamma bestämmelser för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

och Europeiska havs- och fiskerifonden, 

om fastställande av allmänna 

bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden 

och Europeiska havs- och fiskerifonden 

samt om upphävande av rådets förordning 

(EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 

20.12.2013, s. 320). 

 

29 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 

december 2013 om stöd för 

landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(Ejflu) och om upphävande av rådets 

förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 

347, 20.12.2013, s. 487). 

 

30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 

december 2013 om finansiering, 

förvaltning och övervakning av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och om 

upphävande av rådets förordningar 

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

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

1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT 

L 347, 20.12.2013, s. 549). 

 

31 Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 1313/2013/EU av den 17 december 

2013 om en civilskyddsmekanism för 

unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924). 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) solidaritetsverksamhet: verksamhet 

som syftar till att åtgärda icke 

tillgodosedda samhällsbehov till förmån 

för en grupp och samtidigt främja den 

enskildes personliga, utbildningsmässiga, 

sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 

utveckling, vilket kan ske i form av 

placeringar, projekt eller nätverksarbete, 

som utvecklas i förhållande till olika 

områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, 

jämställdhet, entreprenörskap (särskilt 

socialt företagande), medborgarskap och 

demokratiskt deltagande, miljö- och 

naturskydd, klimatinsatser, 

katastrofförebyggande åtgärder, 

katastrofberedskap och återhämtning, 

jordbruk och landsbygdsutveckling, 

tillhandahållande av livsmedel och andra 

förnödenheter, hälsa och välbefinnande, 

kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, 

socialt stöd och välfärd, mottagande och 

integration av tredjelandsmedborgare, 

territoriellt samarbete och sammanhållning. 

(1) solidaritetsverksamhet: verksamhet 

som syftar till att åtgärda icke 

tillgodosedda samhällsbehov till förmån 

för en grupp och samtidigt främja den 

enskildes personliga, utbildningsmässiga, 

sociala, medborgerliga och formativa 

utveckling, vilket kan ske i form av 

placeringar, projekt eller nätverksarbete, 

som utvecklas i förhållande till olika 

områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, 

jämställdhet, entreprenörskap (särskilt 

socialt företagande), medborgarskap och 

demokratiskt deltagande, miljö- och 

naturskydd, klimatinsatser, 

katastrofförebyggande åtgärder, 

katastrofberedskap och återhämtning, 

jordbruk och landsbygdsutveckling, 

tillhandahållande av livsmedel och andra 

förnödenheter, hälsa och välbefinnande, 

kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, 

socialt stöd och välfärd, 

funktionsnedsättning, mottagande och 

integration av tredjelandsmedborgare, 

territoriellt samarbete och sammanhållning. 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) missgynnade ungdomar: personer 

som behöver ytterligare stöd på grund av 

funktionshinder, inlärningssvårigheter, 

ekonomiska hinder, kulturskillnader, 

hälsoproblem, sociala eller geografiska 

hinder. 

(3) missgynnade ungdomar: personer 

som behöver ytterligare stöd på grund av 

funktionshinder, inlärnings- eller 

integrationssvårigheter, ekonomiska 

hinder, kulturskillnader, hälsoproblem, 

sociala eller geografiska hinder. 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) volontärarbete: obetald 

volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 

månader som ger unga människor en chans 

att bidra till det dagliga arbetet i 

organisationer som arbetar inom 

solidaritetsrelaterade områden, som ytterst 

gynnar de samhällen där verksamheten 

bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt 

av lärande och utbildning som ger de unga 

volontärerna färdigheter och kunskaper 

som kommer att vara till nytta för deras 

personliga, utbildningsmässiga, sociala och 

yrkesmässiga utveckling, och som också 

kommer att bidra till att förbättra deras 

anställbarhet. 

(6) volontärarbete: obetald 

volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 

månader som ger unga människor en chans 

att bidra till det dagliga arbetet i 

organisationer som arbetar inom 

solidaritetsrelaterade områden, som ytterst 

gynnar de samhällen där verksamheten 

bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt 

av lärande och utbildning som ger de unga 

volontärerna färdigheter och kunskaper 

som kommer att vara till nytta för deras 

personliga, utbildningsmässiga, sociala och 

formativa utveckling, och som därför 

också kommer att förbättra deras 

potentiella anställbarhet. 

_________________ _________________ 

32 Som en allmän princip en aktivitet som 

utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan 

under sju timmar om dagen. 

32 Som en allmän princip en aktivitet som 

utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan 

under sju timmar om dagen. 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) placeringar i volontärgrupper: 

placeringar som gör det möjligt för grupper 

av deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren från olika deltagande 

länder att volontärarbeta tillsammans för 

ett gemensamt mål genom att utföra 

manuella eller intellektuella uppgifter inom 

ett meningsfullt samhällsprojekt för en 

period på mellan två veckor och två 

månader. 

(7) placeringar i volontärgrupper: 

placeringar som gör det möjligt för grupper 

av deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren från olika medlemsstater 

och andra deltagande länder att 

volontärarbeta tillsammans för ett 

gemensamt mål genom att utföra manuella 

eller intellektuella uppgifter inom ett 

meningsfullt samhällsprojekt för en period 

på mellan två veckor och två månader. 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 
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Artikel 2 – led 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) europeiska solidaritetskårens portal: 

webbaserat verktyg som tillhandahåller 

relevanta nättjänster till enskilda och 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren, inklusive information om 

den europeiska solidaritetskåren, 

registrering av deltagare, sökning efter 

deltagare för placeringar, reklam för och 

sökning efter placeringar, sökning efter 

potentiella projektpartner, hantering av 

kontakter och erbjudanden om placeringar 

och projekt, utbildning, kommunikation 

och nätverksarbete, information och 

anmälningar om möjligheter, samt annan 

relevant utveckling med anknytning till den 

europeiska solidaritetskåren. 

(14) europeiska solidaritetskårens portal: 

webbaserat verktyg som tillhandahåller 

relevanta nättjänster till enskilda och 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren, inklusive information om 

den europeiska solidaritetskåren, 

registrering av deltagare, hantering av 

kvalitetsmärken, sökning efter deltagare 

för placeringar, reklam för och sökning 

efter placeringar, sökning efter potentiella 

projektpartner, hantering av kontakter och 

erbjudanden om placeringar och projekt, 

utbildning, kommunikation och 

nätverksarbete, information och 

anmälningar om möjligheter och spridning 

av resultaten från solidaritetsinsatser, 

samt annan relevant utveckling med 

anknytning till den europeiska 

solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 3

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Målet med den europeiska solidaritetskåren 

är att stärka ungdomars och organisationers 

engagemang i lättillgänglig 

solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som 

ett sätt att bidra till att stärka 

sammanhållningen och solidariteten i 

Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu 

med samhälleliga utmaningar. 

Målet med den europeiska solidaritetskåren 

är att stärka ungdomars och organisationers 

engagemang i lättillgänglig 

solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som 

ett sätt att bidra till att stärka 

sammanhållningen och solidariteten i 

Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu 

med epokgörande utmaningar, framför allt 

de som rör ökad social integration, 

utbildning och sysselsättning, men även 

miljöskydd och begränsning av 

klimatförändringar. 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen och de deltagande 

länderna ska samarbeta för att uppnå 

större effektivitet och verkan, genom att 

säkerställa samstämmighet mellan å ena 

sidan nationella program och projekt som 

rör solidaritet, utbildning, yrkesutbildning 

och ungdomsfrågor och å andra sidan den 

europeiska solidaritetskårens verksamhet. 

Denna verksamhet ska bygga på relevant 

god praxis och befintliga program. 

2. Kommissionen, medlemsstaterna 

och andra deltagande länder ska 

samarbeta för att uppnå större effektivitet 

och verkan, genom att säkerställa 

samstämmighet mellan å ena sidan 

nationella program och projekt som rör 

solidaritet, utbildning, yrkesutbildning och 

ungdomsfrågor, utan att det påverkar 

lokala och regionala myndigheter med 

lagstiftande befogenheter, och å andra 

sidan den europeiska solidaritetskårens 

verksamhet. Denna verksamhet ska bygga 

på relevant god praxis och befintliga 

program. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den europeiska solidaritetskårens mål ska 

uppnås genom följande typer av 

verksamhet: 

Den europeiska solidaritetskårens mål ska 

uppnås genom följande typer av 

verksamhet, inom ramen för målen för 

dess finansieringskällor: 

Motivering 

Med tanke på att finansieringen för den europeiska solidaritetskåren kommer från Erasmus+, 

EaSI, unionens civilskyddsmekanism, Life-programmet, ESF och Ejflu måste kårens mål ha 

ett samband med de mål som eftersträvas inom ramen för de fonder genom vilka det 

finansieras. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Solidaritetsplaceringar, projekt och 

nätverksarbete. 

(a) Solidaritetsplaceringar, projekt och 

nätverksarbete som rör civilsamhället. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Nätverksarbete för enskilda och 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren. 

(c) Nätverksarbete för enskilda och 

organisationer som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren med full hänsyn tagen 

och som komplement till redan etablerade 

lokala och regionala erfarenheter, i 

synnerhet bästa praxis inom 

volontärarbetssektorn och civilskyddet. 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Åtgärder som syftar till att 

säkerställa solidaritetsplaceringarnas 

kvalitet, inklusive utbildning, språkligt 

stöd, administrativt stöd för deltagare och 

deltagande organisationer, försäkring, stöd 

efter placeringen samt utveckling av ett 

certifikat som anger och dokumenterar de 

kunskaper och färdigheter som förvärvats 

under praktiken. 

(a) Åtgärder som syftar till att 

säkerställa solidaritetsplaceringarnas höga 

kvalitet, inklusive omfattande 

utbildningsprogram, språkligt stöd, 

administrativt stöd för deltagare och 

deltagande organisationer, försäkring, stöd 

efter placeringen samt utveckling av ett 

certifikat som anger och dokumenterar de 

kunskaper och färdigheter som förvärvats 

under praktiken. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – led d 

 

Kommissionens förslag Kommissionens förslag 

(d) Inrättande, underhåll och 

uppdatering av den europeiska 

solidaritetskårens portal och andra 

relevanta nättjänster samt nödvändiga it-

supportsystem och webbaserade verktyg. 

(d) Inrättande, underhåll och 

uppdatering av den europeiska 

solidaritetskårens portal, inbegripet 

deltagarnas rapporter från fältet, och 

andra relevanta nättjänster, i första hand 

för att sprida målen för och 

tillgängligheten av denna förordning, 
samt nödvändiga it-supportsystem och 
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webbaserade verktyg. 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Det belopp som avses i punkt 1 

inkluderar en finansieringsram på 

294 200 000 euro33 i löpande priser 

kompletterad med bidrag från 

utgår 

(a) Europeiska socialfonden med 

35 000 000 euro i löpande priser, 

 

(b) unionens civilskyddsmekanism med 

6 000 000 euro i löpande priser, 

 

(c) Life-programmet med 4 500 000 euro i 

löpande priser, 

 

(d) Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling med 1 800 000 euro 

i löpande priser. 

 

_________________  

33 Denna finansieringsram utgör det 

särskilda referensbeloppet, i den mening 

som avses i punkt 17 i det 

interinstitutionella avtalet av den 2 

december 2013 mellan 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin, 

samarbete i budgetfrågor och sund 

ekonomisk förvaltning. 

 

Motivering 

Vi anser att nya initiativ inte bör finansieras genom omfördelning av befintliga program och 

fonder. De bör i stället finansieras genom alla andra tillgängliga resurser inom ramen för 

den gällande fleråriga budgetramen. 
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Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Ett deltagande land får ställa 

nationella medel till stödmottagarnas 

förfogande som ska förvaltas enligt 

reglerna för den europeiska 

solidaritetskåren, och för detta ändamål 

utnyttja den europeiska solidaritetskårens 

decentraliserade strukturer, under 

förutsättning att landet står för en 

kompletterande proportionell finansiering 

av dessa strukturer. 

6. Ett deltagande land ska, med 

utgångspunkt i sina resurser, ställa 

nationella medel till stödmottagarnas 

förfogande som ska förvaltas enligt 

reglerna för den europeiska 

solidaritetskåren, och för detta ändamål 

utnyttja den europeiska solidaritetskårens 

decentraliserade strukturer, under 

förutsättning att landet står för en 

kompletterande proportionell finansiering 

av dessa strukturer. Medlemsstaterna får 

tillhandahålla nya, kompletterande medel. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska delta i den 

europeiska solidaritetskåren. 

1. Medlemsstaterna ska delta i den 

europeiska solidaritetskåren. I 

medlemsstater där befogenheterna för den 

europeiska solidaritetskårens verksamhet 

har överförts till regionala och lokala 

myndigheter ska mekanismer tas fram 

med hjälp av nationella organ som 

fungerar som genomförandeorgan, så att 

dessa myndigheter kan delta direkt. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid genomförandet av denna 

förordning ska kommissionen och de 

deltagande länderna säkerställa att 

2. Vid genomförandet av denna 

förordning ska medlemsstaterna och andra 

deltagande länder säkerställa att särskilda 
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särskilda ansträngningar görs för att främja 

social integration, i synnerhet för 

missgynnade ungdomars deltagande. 

ansträngningar görs för att främja social 

integration, i synnerhet för missgynnade 

och mer utsatta ungdomars deltagande, 

och ska för detta ändamål anta ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den europeiska solidaritetskåren är 

öppen för deltagande av offentliga och 

privata enheter och internationella 

organisationer, under förutsättning att de 

har tilldelats den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke. 

1. Den europeiska solidaritetskåren är 

öppen för deltagande av offentliga och 

privata enheter och internationella 

organisationer, under förutsättning att de 

har tilldelats den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke i enlighet 

med målen för denna förordning. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En ansökan från en behörig enhet 

om att bli en deltagande organisation ska 

bedömas av den europeiska 

solidaritetskårens behöriga 

genomförandeorgan för att säkerställa att 

verksamheten uppfyller den europeiska 

solidaritetskårens krav. 

2. En ansökan från en behörig enhet 

om att bli en deltagande organisation ska 

bedömas av den europeiska 

solidaritetskårens behöriga 

genomförandeorgan för att säkerställa att 

verksamheten uppfyller den europeiska 

solidaritetskårens krav och mål. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Som ett resultat av bedömningen 

kan enheten tilldelas den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke. 

3. Som ett resultat av bedömningen 

kan enheten tilldelas den europeiska 

solidaritetskårens kvalitetsmärke. 
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Kvalitetsmärkningen ska omprövas 

regelbundet och kan återkallas. 

Kvalitetsmärkningen ska omprövas 

åtminstone vartannat år, utan att skapa 

onödiga administrativa bördor, och kan 

återkallas. 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke ska inte automatiskt leda till 

finansiering inom den europeiska 

solidaritetskåren. 

5. Den europeiska solidaritetskårens 

kvalitetsmärke ska inte automatiskt leda till 

finansiering inom den europeiska 

solidaritetskåren, men det är en 

oundgänglig förutsättning för 

finansiering. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje offentlig eller privat enhet som är 

etablerad i ett deltagande land samt 

internationella organisationer som 

genomför solidaritetsverksamhet i de 

deltagande länderna kan ansöka om 

finansiering. När det gäller verksamhet 

som avses i artikel 7.1 a ska det vara en 

förutsättning för finansiering genom den 

europeiska solidaritetskåren att den 

deltagande organisationen tilldelats ett 

kvalitetsmärke. När det gäller 

solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b 

får fysiska personer också ansöka om 

finansiering för informella grupper av 

deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren. 

Varje offentlig eller privat enhet som är 

etablerad i en medlemsstat eller i ett annat 

deltagande land samt internationella 

organisationer som genomför 

solidaritetsverksamhet i en medlemsstat 

eller i andra deltagande länder kan ansöka 

om finansiering. När det gäller verksamhet 

som avses i artikel 7.1 a ska det vara en 

förutsättning för finansiering genom den 

europeiska solidaritetskåren att den 

deltagande organisationen tilldelats ett 

kvalitetsmärke. När det gäller 

solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b 

får fysiska personer också ansöka om 

finansiering för informella grupper av 

deltagare i den europeiska 

solidaritetskåren. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 



 

PE608.053v02-00 22/34 AD\1136245SV.docx 

SV 

Artikel 15 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska i samarbete med 

de deltagande länderna regelbundet 

övervaka den europeiska solidaritetskårens 

framsteg när det gäller att uppfylla målen. 

1. Kommissionen ska i samarbete med 

medlemsstaterna och andra deltagande 

länder regelbundet övervaka den 

europeiska solidaritetskårens framsteg när 

det gäller att uppfylla målen. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Antal deltagare med volontärplatser 

(inom landet och gränsöverskridande). 

(a) Antal deltagare med 

volontärplatser, däribland missgynnade 

ungdomar (inom landet och 

gränsöverskridande). 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Antal deltagare med praktikplatser 

(inom landet och gränsöverskridande). 

(b) Antal deltagare med praktikplatser, 

däribland missgynnade ungdomar (inom 

landet och gränsöverskridande). 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Antal deltagare med anställning 

(inom landet och gränsöverskridande). 

(c) Antal deltagare med anställning, 

däribland missgynnade ungdomar (inom 

landet och gränsöverskridande). 

 

Ändringsförslag  39 
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Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Antal deltagare i solidaritetsprojekt. (d) Antal deltagare i solidaritetsprojekt, 

däribland missgynnade ungdomar. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Antal solidaritetsprojekt. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska i samarbete med 

de deltagande länderna säkerställa 

spridning av information, marknadsföring 

och uppföljning av samtliga insatser som 

får stöd inom ramen för den europeiska 

solidaritetskåren. 

1. Kommissionen ska i samarbete med 

medlemsstaterna och andra deltagande 

länder säkerställa spridning av 

information, marknadsföring och 

uppföljning av samtliga insatser som får 

stöd inom ramen för den europeiska 

solidaritetskåren och när det gäller allt 

som rör registrering och tillträde till 

procedurerna. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De nationella programkontor som 

avses i artikel 20 ska utveckla en 

konsekvent strategi för effektiv utåtriktad 

verksamhet samt spridning och utnyttjande 

av resultaten från den verksamhet som de 

2. De nationella programkontor som 

avses i artikel 20 ska utveckla en 

konsekvent politik och en lämplig strategi 

för effektiv utåtriktad verksamhet samt 

spridning och utnyttjande av resultaten från 
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stöder, bistå kommissionen i den allmänna 

uppgiften att sprida information om den 

europeiska solidaritetskåren, inklusive 

information om verksamhet som förvaltas 

på nationell nivå och unionsnivå och dess 

resultat, samt informera relevanta 

målgrupper om de initiativ som görs i deras 

land. 

den verksamhet som de stöder, bistå 

kommissionen i den allmänna uppgiften att 

sprida information om den europeiska 

solidaritetskåren, inklusive information om 

verksamhet som förvaltas på nationell nivå 

och unionsnivå och dess resultat, samt 

informera relevanta målgrupper om de 

initiativ som görs i deras land. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) de nationella programkontoren på 

nationell nivå i de deltagande länderna. 

(b) de utsedda programkontoren i 

medlemsstaterna och andra deltagande 

länder. 

Motivering 

Den varierande situationen på plats i de medlemsstater där befogenheter har överförts till 

regionala och lokala organ med egna lagstiftningsbefogenheter måste beaktas. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I varje land som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren ska de nationella 

myndigheter som utsetts för att förvalta 

åtgärder som avses i kapitel III i förordning 

(EU) nr 1288/2013 också fungera som 

nationella myndigheter inom ramen för den 

europeiska solidaritetskåren. Artikel 27.1, 

27.3, 27.5, 27.8, 27.9, 27.11, 27.12, 27.13, 

27.14, 27.15 och 27.16 i den förordningen 

ska med nödvändig anpassning tillämpas 

på den europeiska solidaritetskåren. För de 

länder som avses i artikel 11.2 i denna 

förordning ska, om en nationell myndighet 

inte har angetts för det landet, en sådan 

utses i enlighet med artikel 27.2–27.6 och 

I varje land som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren ska de nationella 

myndigheter som utsetts för att förvalta 

åtgärder som avses i kapitel III i förordning 

(EU) nr 1288/2013 också fungera som 

nationella myndigheter inom ramen för den 

europeiska solidaritetskåren. I 

medlemsstater där befogenheter som rör 

detta kapitel har överförts till regionala 

och lokala myndigheter med egna 

exklusiva lagstiftningsbefogenheter ska 

mekanismer tas fram med hjälp av 

nationella organ som fungerar som 

genomförandeorgan, så att dessa 

myndigheter kan delta direkt. Artikel 27.1, 



 

AD\1136245SV.docx 25/34 PE608.053v02-00 

 SV 

27.8–27.15 i förordning (EU) 

nr 1288/2013. 

27.3, 27.5, 27.8, 27.9, 27.11, 27.12, 27.13, 

27.14, 27.15 och 27.16 i den förordningen 

ska med nödvändig anpassning tillämpas 

på den europeiska solidaritetskåren. För de 

länder som avses i artikel 11.2 i denna 

förordning ska, om en nationell myndighet 

inte har angetts för det landet, en sådan 

utses i enlighet med artikel 27.2–27.6 och 

27.8–27.15 i förordning (EU) 

nr 1288/2013. 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I varje land som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren ska de nationella 

programkontor som har utsetts för att 

förvalta åtgärder som avses i kapitel III i 

förordning (EU) nr 1288/2013 i sina 

respektive länder också fungera som 

nationella programkontor inom ramen för 

den europeiska solidaritetskåren. 

I varje medlemsstat och i andra länder 

som deltar i den europeiska 

solidaritetskåren ska de nationella 

programkontor som har utsetts för att 

förvalta åtgärder som avses i kapitel III i 

förordning (EU) nr 1288/2013 i sina 

respektive länder också fungera som 

nationella programkontor inom ramen för 

den europeiska solidaritetskåren. I 

medlemsstater där befogenheter som rör 

detta kapitel har överförts till regionala 

och lokala myndigheter med egna 

exklusiva lagstiftningsbefogenheter ska 

mekanismer tas fram med hjälp av 

nationella organ som fungerar som 

genomförandeorgan, så att dessa 

myndigheter kan delta direkt. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att genomföra denna 

förordning ska kommissionen anta 

arbetsprogram genom 

genomförandeakter. Varje arbetsprogram 

ska säkerställa att de allmänna och 

1. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 25a med avseende på antagande av 

arbetsprogram. Varje arbetsprogram ska 

säkerställa att de allmänna och särskilda 
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särskilda mål som fastställs i artiklarna 3 

och 4 genomförs på ett enhetligt sätt och 

ange de förväntade resultaten, metoden för 

genomförande och dess totala belopp. 

Arbetsprogrammen ska också innehålla en 

beskrivning av de åtgärder som ska 

finansieras, en uppgift om det belopp som 

ska anslås till varje åtgärd, samt en uppgift 

om fördelningen av medel mellan de 

deltagande länderna för de åtgärder som 

ska förvaltas av de nationella 

programkontoren och en vägledande 

tidsplan för genomförandet. 

mål som fastställs i artiklarna 3 och 4 

genomförs på ett enhetligt sätt och ange de 

förväntade resultaten, metoden för 

genomförande och dess totala belopp. 

Arbetsprogrammen ska också innehålla en 

beskrivning av de åtgärder som ska 

finansieras, en uppgift om det belopp som 

ska anslås till varje åtgärd, samt en uppgift 

om fördelningen av medel mellan de 

deltagande länderna för de åtgärder som 

ska förvaltas av de nationella 

programkontoren och en vägledande 

tidsplan för genomförandet. 

Motivering 

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings 

genomförandeåtgärder. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

25.2. 

utgår 

Motivering 

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings 

genomförandeåtgärder. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 25 utgår 

Kommittéförfarande  

1. Kommissionen ska biträdas av den 

kommitté som inrättats genom artikel 36 i 
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förordning (EU) nr 1288/2013. Denna 

kommitté ska vara en kommitté i den 

mening som avses i förordning (EU) 

nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt 

ska artikel 5 i förordning (EU) 

nr 182/2011 tillämpas. 

 

Motivering 

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings 

genomförandeåtgärder. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 25a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 25a 

 Utövande av delegering 

 1. Befogenheten att anta delegerade 

akter ges till kommissionen med förbehåll 

för de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta 

delegerade akter som avses i artikel 24 ska 

ges till kommissionen i en period på fem 

år från och med den [dag då denna 

förordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen 

av befogenheter senast nio månader 

innan perioden på två år tar slut. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 24 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 



 

PE608.053v02-00 28/34 AD\1136245SV.docx 

SV 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

 4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat 

i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 

 5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 6. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 24 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period på två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

Motivering 

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings 

genomförandeåtgärder. 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 26 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 
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Artikel 27 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 27 utgår 

Ändring av förordning (EU) nr 1293/2013  

I artikel 4 i förordning (EU) nr 1293/2013 

ska följande stycke läggas till: 

 

”3. Högst 3 000 000 EUR i löpande priser 

från delprogrammet Miljö, motsvarande 

det prioriterade området Miljöstyrning 

och miljöinformation, och 1 500 000 EUR 

i löpande priser från delprogrammet 

Klimatpolitik, motsvarande det 

prioriterade området Klimatstyrning och 

klimatinformation, ska anslås för att 

finansiera projekt i den mening som avses 

i artikel 17.4 som genomförs av den 

europeiska solidaritetskåren i enlighet 

med förordning (EU) nr 2017/XXX och 

som bidrar till ett eller flera av de 

prioriterade områdena i den mening som 

avses i artiklarna 9 och 13. Detta anslag 

ska endast genomföras i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/XXX och vara 

undantaget från de särskilda kraven i 

förordning (EU) nr 1293/2013. 

 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 28 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 28 utgår 

Ändringar av förordning (EU) 

nr 1303/2013 

 

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska 

ändras på följande sätt: 

 

1. Artikel 58.1 ska ändras på följande sätt:  
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a) Det första stycket ska ersättas med 

följande: 

 

”På kommissionens initiativ får de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna stödja åtgärder när 

det gäller förberedelser, övervakning, 

administrativt och tekniskt stöd, 

utvärdering, revision och kontroll som 

krävs för genomförandet av den här 

förordningen och stödja de åtgärder enligt 

förordning (EU) 2017/XXX som avses i 

tredje stycket i den mån dessa åtgärder 

syftar till ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning.” 

 

”m) Åtgärder som finansieras enligt 

förordning (EU) 2017/XXX om den 

europeiska solidaritetskåren i syfte att öka 

den personliga, utbildningsmässiga, 

sociala, medborgerliga och yrkesmässiga 

utvecklingen för unga människor, samt 

deras anställbarhet och underlätta 

övergången till arbetsmarknaden.” 

 

”35 000 000 EUR i löpande priser av det 

belopp som anslagits till tekniskt stöd på 

kommissionens initiativ ska anslås till den 

europeiska solidaritetskåren till stöd för 

dess åtgärder i enlighet med artikel 9.2 a i 

förordning (EU) 2017/XXX. Detta anslag 

ska endast genomföras i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/XXX och vara 

undantaget från de särskilda kraven i de 

fondspecifika förordningarna.” 

 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 29 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 29 utgår 

Ändring av förordning (EU) nr 1305/2013  

I artikel 51.1 i förordning (EU) nr 

1305/2013 ska följande stycke läggas till 
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efter det första stycket: 

”Ejflu får också finansiera åtgärder som 

genomförs av den europeiska 

solidaritetskåren med ett belopp av 

sammanlagt 1 800 000 EUR i löpande 

priser i enlighet med förordning (EU) 

2017/XXX och som bidrar till en eller 

flera av unionens prioriteringar för 

landsbygdsutveckling. Detta anslag ska 

endast genomföras i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/XXX och vara 

undantaget från de särskilda kraven i 

förordning (EU) nr 1305/2013. 

 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 30 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 30 utgår 

Ändring av förordning (EU) nr 1306/2013  

I artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013 

ska följande led läggas till som led j: 

 

”j) Åtgärder som genomförs av den 

europeiska solidaritetskåren i enlighet 

med förordning (EU) 2017/XXX, som 

bidrar till en eller flera av unionens 

prioriteringar på området jordbruk och 

landsbygdsutveckling, i synnerhet 

åtgärder som avses i artikel 51.1 andra 

stycket i förordning (EU) nr 1305/2013. 

Detta anslag ska endast genomföras i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2017/XXX och 

vara undantaget från de särskilda kraven 

i de fondspecifika förordningarna.” 

 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 31 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 31 utgår 

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU  

I artikel 19.1 i beslut nr 1313/2013/EU 

ska följande stycke läggas till efter det 

andra stycket: 

 

”6 000 000 EUR i löpande priser från den 

finansieringsram som härrör från rubrik 

3 ”Säkerhet och medborgarskap” ska 

anslås för att finansiera åtgärder som 

genomförs av den europeiska 

solidaritetskåren i enlighet med 

förordning (EU) 2017/XXX och som 

bidrar till en eller flera av unionens 

prioriteringar på området för civilskydd. 

Detta anslag ska endast genomföras i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2017/XXX och 

vara undantaget från de särskilda kraven 

i beslut nr 1313/2013/EU.” 
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