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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0060/179 

Módosítás  179 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európai Szolidaritási Testület  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Szolidaritási 

Testületnek új lehetőségeket kell 

megnyitnia a fiatalok előtt, hogy 

szolidaritással kapcsolatos területeken 

önkéntesi, gyakornoki vagy 

munkavállalási célú kiközvetítésekben 

dolgozzanak, illetve a saját 

kezdeményezésük alapján szolidaritási 

projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. 

Ezeknek a lehetőségeknek hozzá kell 

járulniuk személyes, tanulmányi, szociális, 

állampolgári és szakmai fejlődésük 

javításához. Az Európai Szolidaritási 

Testületnek támogatnia kell továbbá az 

Európai Szolidaritási Testület résztvevői és 

szervezetei között a hálózatépítési 

tevékenységeket, illetve a támogatott 

tevékenységek minőségét biztosító, 

valamint a megszerzett ismeretek 

érvényesítését javító intézkedéseket. 

(8) Az Európai Szolidaritási 

Testületnek új lehetőségeket kell 

megnyitnia a fiatalok előtt, hogy 

szolidaritással kapcsolatos területeken 

önkéntesi kiközvetítésekben dolgozzanak, 

illetve a saját kezdeményezésük alapján 

szolidaritási projekteket tervezzenek és 

dolgozzanak ki. Ezeknek a lehetőségeknek 

hozzá kell járulniuk személyes, 

tanulmányi, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődésük javításához. A program 

alkalmazási körét és célját figyelembe 

véve csak nonprofit szervezetek vehetnek 

részt az Európai Szolidaritási Testületben. 

Az Európai Szolidaritási Testületnek 

támogatnia kell továbbá az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevői és 

szervezetei között a hálózatépítési 

tevékenységeket, illetve a támogatott 

tevékenységek minőségét biztosító, 

valamint a megszerzett ismeretek 

érvényesítését javító intézkedéseket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0060/180 

Módosítás  180 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európai Szolidaritási Testület  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „részt vevő szervezet”: olyan, az 

Európai Szolidaritási Testület minőségi 

védjegyével rendelkező köz- vagy 

magánjogi személy, amely kiközvetítéseket 

kínál az Európai Szolidaritási Testület 

valamely résztvevőjének vagy az Európai 

Szolidaritási Testület keretében egyéb 

tevékenységeket valósít meg; 

4. „részt vevő szervezet”: olyan, az 

Európai Szolidaritási Testület minőségi 

védjegyével rendelkező nonprofit köz- 

vagy magánjogi személy, amely 

kiközvetítéseket kínál az Európai 

Szolidaritási Testület valamely 

résztvevőjének vagy az Európai 

Szolidaritási Testület keretében egyéb 

tevékenységeket valósít meg; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0060/181 

Módosítás  181 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európai Szolidaritási Testület  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „önkéntesség”: teljes munkaidős32, 

legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem 

fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő szervezetek napi tevékenységéhez 

végeredményben azon közösségek 

hasznára, amelyekben a tevékenységeket 

folytatják, és amely jelentős tanulmányi és 

képzési vonatkozással is rendelkezik, 

amely azt a célt szolgálja, hogy az 

önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és 

készségeket szerezhessenek, amelyek 

személyes, tanulmányi, szociális és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznosak. 

6. „önkéntesség”: teljes munkaidős32, 

legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem 

fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő nonprofit szervezetek napi 

tevékenységéhez végeredményben azon 

közösségek hasznára, amelyekben a 

tevékenységeket folytatják, és amely 

jelentős tanulmányi és képzési 

vonatkozással is rendelkezik, amely azt a 

célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) 

olyan képességeket és készségeket 

szerezhessenek, amelyek személyes, 

tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük 

szempontjából is hasznosak. 

_________________ _________________ 

32 Általános elvként olyan tevékenység, 

amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi 

hét órában végeznek; 

32 Általános elvként olyan tevékenység, 

amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi 

hét órában végeznek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0060/182 

Módosítás  182 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európai Szolidaritási Testület  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testület célja, 

hogy az európai kohézió és a szolidaritás 

erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket 

támogató és a társadalmi problémákra 

megoldást jelentő eszközként fokozza a 

fiatalok és a szervezetek bekapcsolódását 

az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási 

tevékenységekbe. 

Az Európai Szolidaritási Testület célja, 

hogy az európai kohézió és a szolidaritás 

erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket 

támogató és a társadalmi problémákra 

megoldást jelentő eszközként fokozza a 

fiatalok és a nonprofit szervezetek 

bekapcsolódását az elérhető és kiváló 

minőségű szolidaritási tevékenységekbe. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0060/183 

Módosítás  183 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európai Szolidaritási Testület  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt vehet bármely köz- vagy 

magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 

amennyiben megkapta az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt vehet bármely nonprofit 

köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi 

szervezet, amennyiben megkapta az 

Európai Szolidaritási Testület minőségi 

védjegyét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0060/184 

Módosítás  184 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európai Szolidaritási Testület  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testülettől 

finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 

részt vevő országokban létrehozott köz- 

vagy magánjogi szervezetek, illetve a részt 

vevő országokban szolidaritási 

tevékenységet folytató nemzetközi 

szervezetek. A 7. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett tevékenységek esetében 

az Európai Szolidaritási Testület 

finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés 

előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet 

megszerezze a minőségi védjegyet. A 7. 

cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

említett szolidaritási projektek esetében az 

Európai Szolidaritási Testület 

résztvevőiből álló informális csoportok 

nevében magánszemélyek is igényelhetnek 

finanszírozási forrásokat. 

Az Európai Szolidaritási Testülettől 

finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 

részt vevő országokban létrehozott 

nonprofit köz- vagy magánjogi 

szervezetek, illetve a részt vevő 

országokban szolidaritási tevékenységet 

folytató nemzetközi szervezetek. A 7. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában említett 

tevékenységek esetében az Európai 

Szolidaritási Testület finanszírozási 

forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, 

hogy a részt vevő szervezet megszerezze a 

minőségi védjegyet. A 7. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában említett 

szolidaritási projektek esetében az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevőiből álló 

informális csoportok nevében 

magánszemélyek is igényelhetnek 

finanszírozási forrásokat. 

Or. en 

 


