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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Solidariteitskorps is het nieuwe EU-initiatief ter bevordering van solidariteit als 
een basiswaarde van de EU onder haar burgers en onder haar lidstaten. Het biedt jongeren de 
kans vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten in eigen land of in het 
buitenland ten dienste van gemeenschappen en mensen in heel Europa.

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, 
vaardigheden en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en 
worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden. De rapporteur legt er vooral de 
klemtoon op dat de aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten met name gericht 
moeten zijn op jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben (NEET-
jongeren).

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. De rapporteur benadrukt dat de deelnemers aan 
vrijwilligersactiviteiten volledig moeten worden vergoed voor hun kosten in verband met het 
vrijwilligerswerk, zoals verblijf, plaatselijk vervoer, zakgeld, maaltijden, vervoer van hun 
woonplaats naar de plaats van de vrijwilligersactiviteit en terug.

Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren de kans hun eigen projecten te bedenken en uit 
te voeren om specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale en regionale gemeenschappen 
aan te pakken. Die projecten vormen een springplank naar verdere betrokkenheid bij 
solidariteitsactiviteiten, zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen en helpen jongeren om 
zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Voorts zijn projecten in het 
kader van het Europees Solidariteitskorps een eerste stap om de deelnemers aan te moedigen 
als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan 
of verenigingen, ngo's, sociale ondernemingen of andere organisaties in die sectoren op te 
zetten.

Elke entiteit die aan het Europees Solidariteitskorps wil deelnemen, moet een 
kwaliteitskeurmerk ontvangen om te kunnen deelnemen. De rapporteur benadrukt dat het 
toegekende kwaliteitskeurmerk ten minste om de twee jaar opnieuw moet worden beoordeeld 
en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de 
toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

Er moet op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau worden gezorgd voor passende 
voorlichting, bekendmaking en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door 
het programma ondersteunde acties. Op die manier moeten sociale ondernemingen speciale 
aandacht krijgen en worden aangemoedigd om de activiteiten van het Europees 
Solidariteitskorps te ondersteunen. Om de doelstellingen van het programma "Europees 
Solidariteitskorps" beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de 
lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met niet-
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gouvernementele organisaties, sociale ondernemingen, jeugdorganisaties en lokale 
belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties.

In dit voorstel zijn verschillende vereenvoudigingen aangebracht voor personen en 
organisaties en op institutioneel vlak. Daarnaast stelt de rapporteur vereenvoudigingen van de 
bestaande financiële procedure voor door de voorkeur te geven aan de vereenvoudigde 
kostenoptie, om de vereisten waaraan de begunstigden moeten voldoen te vereenvoudigen. De 
rapporteur gaat akkoord met de voorgestelde vaststelling van nadere bepalingen inzake de 
interne controlenormen voor het betrokken nationale agentschap en de voorschriften voor het 
beheer van financiële middelen van de Unie door nationale agentschappen voor het verlenen 
van subsidies, mits inachtneming van de voorschriften inzake vereenvoudiging en zonder 
bijkomende lasten te creëren voor deelnemers en deelnemende organisaties.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie is gebouwd op 
solidariteit tussen burgers en tussen 
lidstaten. Deze gemeenschappelijke 
waarde geeft richting aan haar handelingen 
en zorgt voor de eenheid die nodig is om 
het hoofd te bieden aan de huidige en 
toekomstige maatschappelijke uitdagingen. 
Jonge Europeanen willen daarbij helpen 
door hun solidariteit in de praktijk te 
brengen.

(1) De Europese Unie is gebaseerd op 
gemeenschappelijke waarden en 
solidariteit onder burgers en lidstaten, 
alsook tussen generaties. Deze 
gemeenschappelijke waarden geven
richting aan haar handelingen en zorgen
voor de eenheid die nodig is om op 
Europees en internationaal niveau het 
hoofd te bieden aan de huidige en 
toekomstige maatschappelijke uitdagingen. 
Jonge Europeanen willen daarbij helpen 
door hun solidariteit in de praktijk te 
brengen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In haar mededeling "Een Europees 
Solidariteitskorps" van 7 december 201618

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.

(3) In haar mededeling "Een Europees 
Solidariteitskorps" van 7 december 201618

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, regionale 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.

___________________ __________________

18 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).

18 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 3

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 

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

inzetbaarheid op nationaal, regionaal, 
Europees en, in voorkomend geval, 
grensoverschrijdend en internationaal 
niveau verbetert. Die activiteiten moeten 
ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, 
stagiairs en werknemers ondersteunen.

Amendement 4

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 en met name gericht zijn op 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen en geen baan hebben (NEET-
jongeren): zij moeten tegemoetkomen aan 
onvervulde behoeften van de samenleving, 
bijdragen tot de versterking van lokale 
gemeenschappen en de sociale cohesie, 
jongeren de mogelijkheid bieden 
waardevolle kennis, vaardigheden en 
competenties te verwerven, financieel 
toegankelijk zijn voor jongeren en worden 
uitgevoerd in veilige, inclusieve en 
gezonde omstandigheden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt één contactpunt voor 
solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en 
daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor 
samenhang en complementariteit met 
andere relevante beleidsterreinen en 
programma's van de Unie. Het Europees 
Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke 

(7) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt één contactpunt voor 
solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en 
daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor 
samenhang en complementariteit met 
andere relevante beleidsterreinen en 
programma's van de Unie. Het Europees 
Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke 
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punten en synergieën van de programma's 
die eraan voorafgingen en bestaande 
programma's, met name het Europees 
vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers 
voor humanitaire hulp20. Het vormt ook 
een aanvulling op de inspanningen van de 
lidstaten om jongeren te ondersteunen en 
de overgang van school naar werk te 
vergemakkelijken in het kader van de 
jongerengarantie door hun extra kansen te 
bieden om de arbeidsmarkt te betreden in 
de vorm van een stage of een baan op 
solidariteitsgerelateerde gebieden in hun 
eigen of een andere lidstaat. Daarnaast 
wordt gezorgd voor complementariteit met 
bestaande EU-netwerken die betrekking 
hebben op de activiteiten in het kader van 
het Europees Solidariteitskorps, zoals het 
Europees netwerk van openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, Eures en het 
Eurodesk-netwerk. Bovendien moet 
worden gezorgd voor complementariteit 
tussen bestaande regelingen (in het 
bijzonder nationale solidariteitsregelingen 
en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) 
en het Europees Solidariteitskorps door in 
voorkomend geval voort te bouwen op 
goede praktijken.

punten en synergieën van de programma's 
die eraan voorafgingen en bestaande 
programma's, met name het Europees 
vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers 
voor humanitaire hulp20. Het vormt ook 
een aanvulling op de inspanningen van de 
lidstaten, regio's en steden om jongeren te 
ondersteunen en de overgang van school 
naar werk te vergemakkelijken in het kader 
van de jongerengarantie door hun extra 
kansen te bieden om de arbeidsmarkt te 
betreden in de vorm van een stage of een 
baan op solidariteitsgerelateerde gebieden 
in hun eigen of een andere lidstaat. 
Daarnaast wordt gezorgd voor 
complementariteit met bestaande EU-
netwerken die betrekking hebben op de 
activiteiten in het kader van het Europees 
Solidariteitskorps, zoals het Europees 
netwerk van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-
netwerk. Bovendien moet worden gezorgd 
voor complementariteit tussen bestaande 
regelingen (in het bijzonder nationale 
solidariteitsregelingen en 
mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en 
het Europees Solidariteitskorps door in 
voorkomend geval voort te bouwen op 
goede praktijken.

_________________ _________________

19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
"Erasmus+": het programma van de Unie 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Besluiten 
nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en 
nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 50).

19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
"Erasmus+": het programma van de Unie 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Besluiten 
nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en 
nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 50).

20 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).

20 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).
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Amendement 6

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, 
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.

(9) Het Europees Solidariteitskorps 
biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om 
deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, 
stages of banen in solidariteitsgerelateerde 
gebieden en om op eigen initiatief 
solidariteitsprogramma's en -projecten 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.

Amendement 7

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 

(10) Die activiteiten moeten ten goede 
komen aan gemeenschappen, worden 
ondersteund door de lokale en regionale 
autoriteiten, 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 
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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 
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.

banen, projecten of netwerkactiviteiten, IT 
en nieuwe technologieën die zijn 
ontwikkeld met betrekking tot 
verschillende gebieden zoals formeel en 
niet-formeel onderwijs en informeel leren, 
interculturele dialoog, sociale inclusie 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 
en integratie van onderdanen van derde 
landen, territoriale samenwerking en 
cohesie, en grensoverschrijdende 
samenwerking. Dergelijke 
solidariteitsactiviteiten omvatten een solide
onderwijs-, leer- en opleidingsbasis, die 
wordt gelegd via zinvolle activiteiten die 
vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit 
aan de deelnemers kunnen worden 
aangeboden.

Amendement 8

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 

(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, 
de uitwisseling van goede praktijken, en 
de vooruitzichten op inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt vergroot. 
Vrijwilligersactiviteiten mogen geen 
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daarvan worden beschouwd. De 
Commissie en de lidstaten moeten via de 
open coördinatiemethode samenwerken bij 
beleid inzake vrijwilligerswerk voor 
jongeren.

negatieve gevolgen hebben voor potentiële 
of bestaande banen of als vervanging 
daarvan worden beschouwd. Deelnemers 
aan vrijwilligersactiviteiten moeten een 
passende vergoeding ontvangen voor hun 
kosten in verband met de 
vrijwilligersactiviteit, waaronder verblijf, 
plaatselijk vervoer, zakgeld, maaltijden, 
vervoer van hun woonplaats naar de 
plaats van de vrijwilligersactiviteit en 
terug. De Commissie en de lidstaten 
moeten via de open coördinatiemethode 
samenwerken bij beleid inzake 
vrijwilligerswerk voor jongeren.

Amendement 9

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 en regionale 
gemeenschappen te bedenken en uit te 
voeren, in voorkomend geval rekening 
houdend met specifieke lokale, regionale 
en grensoverschrijdende factoren. Die 
projecten zijn een gelegenheid om 
innovatieve oplossingen voor belangrijke 
uitdagingen te ontwikkelen 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, sociale 
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ondernemingen of andere organisaties in 
die sectoren op te zetten.

Amendement 10

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 
niet worden ingezet bij operaties die 
plaatsvinden in gebieden waar zich 
internationale en niet-internationale 
gewapende conflicten afspelen.

(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, toegang tot 
persoonlijke ondersteuningsdiensten, 
verzekering, administratieve ondersteuning 
en ondersteuning voor aanvang en 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 niet worden ingezet bij operaties 
die plaatsvinden in gebieden waar zich 
internationale en niet-internationale 
gewapende conflicten afspelen.

Amendement 11

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, 

(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, 
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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.

daadwerkelijk en blijvend voldoen aan de 
beginselen en vereisten van het Europees 
Solidariteitskorps, met inbegrip van de 
voorbereidings- en de follow-upfase. Het 
behalen van het kwaliteitskeurmerk is een 
voorwaarde voor deelname, maar mag niet 
automatisch leiden tot financiering uit 
hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement 12

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. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk moet ten minste om de 
vier jaar opnieuw worden beoordeeld en 
kan worden ingetrokken als bij een 
controle wordt vastgesteld dat niet langer 
aan de toekenningsvoorwaarden wordt 
voldaan.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Schaalvergroting van het Europees 
Solidariteitskorps moet worden 
vergemakkelijkt. Er moeten specifieke 
maatregelen worden genomen om de 
initiatiefnemers van projecten in het kader 
van het Europees Solidariteitskorps te 

(21) Schaalvergroting van het Europees 
Solidariteitskorps moet worden 
vergemakkelijkt. Tegelijkertijd moeten 
potentiële begunstigden worden voorzien 
van nauwkeurige en voortdurend 
geactualiseerde informatie over deze 
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helpen om subsidies aan te vragen of om 
synergieën tot stand te brengen door 
middel van ondersteuning van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en de 
programma's op het gebied van migratie, 
veiligheid, justitie en burgerschap, 
gezondheid en cultuur.

mogelijkheden. Er moeten specifieke 
maatregelen worden genomen om de 
initiatiefnemers van projecten in het kader 
van het Europees Solidariteitskorps te 
helpen om subsidies aan te vragen of om 
synergieën tot stand te brengen door 
middel van ondersteuning van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en de 
programma's op het gebied van migratie, 
veiligheid, justitie en burgerschap, 
gezondheid en cultuur.

Amendement 14

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 en op 
gebruiksvriendelijke wijze 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.

Amendement 15

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 

(28) In het bijzonder moet erop worden 
gelet dat de door het Europees 
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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 
Europese Unie.

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. Hiertoe wordt 
bij de monitoring van het programma 
verslag gedaan van de mate waarin de 
deelname voldoet aan de doelstelling een 
correcte afspiegeling te zijn van de 
diversiteit van de samenleving met 
betrekking tot minderheidsgroepen, 
handicaps, sociale/economische 
achterstand en de regionale herkomst van 
de deelnemers. 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 
Europese Unie.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Er moet worden gezorgd voor een 
passende outreach, en passende 
bekendmaking en verspreiding van de 

(38) Er moet worden gezorgd voor een 
passende outreach, en passende 
bekendmaking en verspreiding van de 
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mogelijkheden en resultaten van de door 
het programma ondersteunde acties op 
Europees, nationaal en lokaal niveau. 
Sociale ondernemingen moeten speciale 
aandacht krijgen en worden aangemoedigd 
om de activiteiten van het Europees 
Solidariteitskorps te ondersteunen. De 
activiteiten inzake outreach, bekendmaking 
en verspreiding moeten uitgaan van de 
uitvoeringsorganen van het programma, in 
voorkomend geval met de steun van andere 
centrale belanghebbenden.

mogelijkheden en resultaten van de door 
het programma ondersteunde acties op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. Sociale ondernemingen moeten 
speciale aandacht krijgen en worden 
aangemoedigd om de activiteiten van het 
Europees Solidariteitskorps te 
ondersteunen. De activiteiten inzake 
outreach, bekendmaking en verspreiding 
moeten uitgaan van de uitvoeringsorganen 
van het programma, in voorkomend geval 
met de steun van andere centrale 
belanghebbenden.

Amendement 17

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 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 niet-gouvernementele 
organisaties, sociale ondernemingen, 
jeugdorganisaties en lokale 
belanghebbenden die ervaring hebben met 
solidariteitsacties, met inbegrip van 
vrijwilligersinfrastructuur en 
ondersteunende instanties, zoals 
vrijwilligerscentra.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om een efficiënte en doeltreffende 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moet het programma 

(41) Om een efficiënte en doeltreffende 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moet het programma 
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maximaal gebruikmaken van reeds 
bestaande beheersregelingen. De 
uitvoering van het programma moet 
daarom worden toevertrouwd aan 
bestaande structuren, namelijk de 
Commissie en de nationale agentschappen 
die zijn aangewezen voor het beheer van de 
acties als bedoeld in hoofdstuk III van 
[nieuwe Erasmusverordening]. De 
Commissie moet regelmatig overleg plegen 
met de belangrijkste belanghebbenden, 
waaronder deelnemende organisaties, over 
de uitvoering van het Europees 
Solidariteitskorps.

maximaal gebruikmaken van reeds 
bestaande beheersregelingen. De 
uitvoering van het programma moet 
daarom worden toevertrouwd aan 
bestaande structuren, namelijk de 
Commissie en de nationale agentschappen 
die zijn aangewezen voor het beheer van de 
acties als bedoeld in hoofdstuk III van 
[nieuwe Erasmusverordening]. De 
Commissie moet regelmatig overleg plegen 
met de belangrijkste belanghebbenden, 
waaronder deelnemende organisaties, over 
de uitvoering van het Europees 
Solidariteitskorps, en hen actief bij het 
besluitvormingsproces betrekken.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) "vrijwilliger": iemand die zich 
heeft geregistreerd op de portaalsite van 
het Europees Solidariteitskorps en uit 
vrije wil activiteiten verricht ten behoeve 
van de maatschappij;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "solidariteitsproject": een 
onbetaalde solidariteitsactiviteit die in 
eigen land voor een periode van twee tot
twaalf maanden wordt uitgevoerd door 
groepen van ten minste vijf deelnemers aan 
het Europees Solidariteitskorps en die erop 
gericht is belangrijke uitdagingen in hun 
gemeenschappen aan te pakken en een 

(9) "solidariteitsproject": een 
onbetaalde solidariteitsactiviteit die in 
eigen land of in het buitenland voor een 
periode van maximaal twaalf maanden 
wordt uitgevoerd door groepen van ten 
minste vijf deelnemers aan het Europees 
Solidariteitskorps of door een 
deelnemende organisatie en die erop 
gericht is belangrijke uitdagingen in hun 
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duidelijke Europese meerwaarde te bieden; gemeenschappen aan te pakken en een 
duidelijke Europese meerwaarde te bieden;

Amendement 21

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 
kansarme jongeren, laagdrempelige en 
inclusieve mogelijkheden te bieden om 
deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten 
in Europa en daarbuiten, met de klemtoon 
op kandidaat- en potentiële kandidaat-
lidstaten, en daarbij hun kennis en
competenties te verbeteren en naar behoren 
te valideren en hun inzetbaarheid te 
bevorderen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de manier waarop ze jongeren met 
verschillende achtergronden erbij 
betrekken;

d) de inclusieve manier waarop ze 
jongeren met verschillende en kansarme
achtergronden erbij betrekken, met 
inbegrip van jongeren die te kampen 
hebben met belemmeringen om volledig 
aan het programma deel te nemen;

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a) maatregelen die erop gericht zijn de 
kwaliteit van vrijwilligerswerk, stages of 
banen te waarborgen, met inbegrip van 
opleiding, taalondersteuning, aanvullende 
verzekering, ondersteuning voorafgaand 
aan of na de solidariteitsactiviteit, het 
verdere gebruik van Youthpass waarmee 
de tijdens de solidariteitsactiviteiten 
verworven competenties in kaart worden 
gebracht en worden gedocumenteerd, 
capaciteitsopbouw en administratieve 
ondersteuning voor deelnemende 
organisaties;

a) maatregelen die erop gericht zijn de 
kwaliteit en toegankelijkheid van 
vrijwilligerswerk, stages of banen te 
waarborgen, met inbegrip van opleiding, 
taalondersteuning, aanvullende 
verzekering, ondersteuning voorafgaand 
aan of na de solidariteitsactiviteit, het 
verdere gebruik van Youthpass waarmee 
de tijdens de solidariteitsactiviteiten 
verworven competenties in kaart worden 
gebracht en worden gedocumenteerd, 
capaciteitsopbouw en administratieve 
ondersteuning voor deelnemende 
organisaties;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) maatregelen die erop gericht zijn 
sociale inclusie en gelijke kansen te 
bevorderen;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vrijwilligerswerk als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en 
opleidingscomponent, komt niet in de 
plaats van stages of banen, mag niet 
worden gelijkgesteld aan een baan en is 
gebaseerd op een schriftelijke 
overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

1. Vrijwilligerswerk als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder a), is gericht en van 
invloed op geconstateerde behoeften van 
de samenleving, omvat een leer- en 
opleidingscomponent, komt niet in de 
plaats van stages of banen, mag niet 
worden gelijkgesteld aan een baan en is 
gebaseerd op een schriftelijke
overeenkomst voor vrijwilligerswerk. Een 
dergelijke overeenkomst voorziet in 
toereikende juridische en sociale 
bescherming van de deelnemer.
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Deelnemers aan vrijwilligersactiviteiten 
ontvangen een passende vergoeding voor 
hun kosten in verband met de 
vrijwilligersactiviteit.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de vereisten waaraan de begunstigden 
moeten voldoen te vereenvoudigen, krijgt 
de vereenvoudigde kostenoptie de 
voorkeur.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van deze verordening 
bevorderen de Commissie, de lidstaten en 
de andere deelnemende landen sociale 
inclusie en gelijke toegangsvoorwaarden, 
waaronder deelname van kansarme 
jongeren.

Amendement 28

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

3. Op grond van die beoordeling kan 
het kwaliteitskeurmerk van het Europees 
Solidariteitskorps aan de entiteit worden 
toegekend. Het toegekende 
kwaliteitskeurmerk wordt ten minste om 
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opnieuw beoordeeld en kan worden 
ingetrokken.

de vier jaar opnieuw beoordeeld en kan bij 
misbruik worden ingetrokken.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
van het programma beschikbaar is, doch 
uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering 
van het programma is begonnen. Deze gaat 
vergezeld van een eindevaluatie van het 
vorige programma.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie (met name wanneer zij 
bekendheid geven aan de acties en de 
resultaten ervan) door meerdere 
doelgroepen, waaronder de media en het 
grote publiek, doelgericht en op 
samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie (met name wanneer zij 
bekendheid geven aan de acties en de 
resultaten ervan) door meerdere 
doelgroepen, waaronder de media en het 
grote publiek, snel, doelgericht en op 
samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het programma, de acties en de resultaten 
ervan. De aan het programma toegewezen 
financiële middelen dragen tevens bij aan 
de institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de in 
artikel 3 bedoelde doelstellingen.

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het programma, het doelpubliek, de duur, 
de acties en de resultaten ervan. De aan het 
programma toegewezen financiële 
middelen dragen tevens bij aan de 
institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de in 
artikel 3 bedoelde doelstellingen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 23 bedoelde nationale 
agentschappen ontwikkelen een consistente 
strategie voor een doeltreffende outreach 
en voor de verspreiding en benutting van 
de resultaten van activiteiten die worden 
gesteund in verband met de door hen in het 
kader van het programma beheerde acties, 
staan de Commissie bij in de uitvoering 
van haar algemene taak van voorlichting 
over het programma, met inbegrip van 
informatie over de op nationaal en 
Unieniveau beheerde acties en activiteiten 
en de resultaten ervan, en informeren 
relevante doelgroepen over de acties die in 
hun land zijn ondernomen.

3. De in artikel 23 bedoelde nationale 
agentschappen ontwikkelen een consistente 
strategie voor informatie en een 
doeltreffende outreach, en voor de 
verspreiding aan alle mogelijke 
begunstigden en benutting van de 
resultaten van activiteiten die worden 
gesteund in verband met de door hen in het 
kader van het programma beheerde acties, 
staan de Commissie bij in de uitvoering 
van haar algemene taak van voorlichting 
over het programma, met inbegrip van 
informatie over de op nationaal en 
Unieniveau beheerde acties en activiteiten 
en de resultaten ervan, en informeren 
relevante doelgroepen over de acties die in 
hun land zijn ondernomen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) nadere bepalingen inzake de interne 
controlenormen voor het betrokken 
nationale agentschap en de voorschriften 
voor het beheer van financiële middelen 
van de Unie door nationale agentschappen 
voor het verlenen van subsidies;

a) nadere bepalingen inzake de interne 
controlenormen voor het betrokken 
nationale agentschap en de voorschriften 
voor het beheer van financiële middelen 
van de Unie door nationale agentschappen 
voor het verlenen van subsidies, met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
vereenvoudiging en zonder bijkomende 
lasten te creëren voor deelnemers en 
deelnemende organisaties;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Audits naar het gebruik van de 
bijdrage van de Unie uitgevoerd door 
personen of entiteiten, daaronder begrepen 
andere personen of entiteiten dan die welke 
door de instellingen of organen van de 
Unie zijn gemachtigd, vormen de basis van 
de algemene zekerheid in de zin van 
[artikel 127] van het Financieel Reglement.

1. Audits naar het gebruik van de 
bijdrage van de Unie uitgevoerd door 
personen of entiteiten, daaronder begrepen 
andere personen of entiteiten dan die welke 
door de instellingen of organen van de 
Unie zijn gemachtigd, vormen de basis van 
de algemene zekerheid in de zin van 
[artikel 127] van het Financieel Reglement
en worden in alle lidstaten 
overeenkomstig dezelfde criteria 
uitgevoerd.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale agentschap is 
verantwoordelijk voor de primaire controle 
van de begunstigden van subsidies voor de 
acties van het Europees Solidariteitskorps 
die aan hen worden toevertrouwd. Die 

2. Het nationale agentschap is 
verantwoordelijk voor de primaire controle 
van de begunstigden van subsidies voor de 
acties van het Europees Solidariteitskorps 
die aan hen worden toevertrouwd. Die 
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controles bieden een redelijke zekerheid 
dat de verleende subsidies worden besteed 
voor de doeleinden waarvoor zij bestemd 
zijn en in overeenstemming met de 
toepasselijke voorschriften van de Unie.

controles zijn evenredig en adequaat en 
bieden een redelijke zekerheid dat de 
verleende subsidies worden besteed voor 
de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en 
in overeenstemming met de toepasselijke 
voorschriften van de Unie.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie neemt passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij 
de uitvoering van uit hoofde van deze 
verordening gefinancierde acties, de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het percentage deelnemers met een 
kansarme achtergrond; en

b) het percentage deelnemers met een 
kansarme achtergrond;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het percentage deelnemers 
naargelang geslacht, minderheidsgroep, 
handicaps en regionale herkomst;



PE629.617v02-00 24/26 AD\1174303NL.docx

NL



AD\1174303NL.docx 25/26 PE629.617v02-00

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”

Document- en procedurenummers COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

CULT
2.7.2018

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

REGI
2.7.2018

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Ivana Maletić
20.6.2018

Behandeling in de commissie 21.11.2018

Datum goedkeuring 17.1.2019

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

28
1
5

Bij de eindstemming aanwezige leden Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch,
Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof 
Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-
Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, 
Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, 
Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika 
Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, 
Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, 
Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli



PE629.617v02-00 26/26 AD\1174303NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28 +

ALDE Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, 
Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando 
Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-
Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin 
Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1 –

NI Konstantinos Papadakis

5 0

EFDD Rosa D'Amato

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
– : tegen
0 : onthouding


	1174303NL.docx

