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6.9.2018 A8-0060/179 

Pozmeňujúci návrh  179 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európsky zbor solidarity 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Európsky zbor solidarity by mal 

priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, 

aby mohli vykonávať dobrovoľnícku 

činnosť, absolvovať stáž alebo získať 

pracovné miesto v oblastiach súvisiacich 

so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať 

projekty v oblasti solidarity na základe 

svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti 

by mali prispievať k posilňovaniu ich 

osobného, vzdelávacieho, sociálneho, 

občianskeho a profesijného rozvoja. 

Európsky zbor solidarity by mal takisto 

podporovať činnosti v oblasti vytvárania 

sietí pre účastníkov a organizácie 

Európskeho zboru solidarity, ako aj 

opatrenia na zabezpečenie kvality 

podporovaných činností a na zlepšenie 

postupu uznávania vzdelávacích 

výsledkov. 

(8) Európsky zbor solidarity by mal 

priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, 

aby mohli vykonávať dobrovoľnícku 

činnosť v oblastiach súvisiacich so 

solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať 

projekty v oblasti solidarity na základe 

svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti 

by mali prispievať k posilňovaniu ich 

osobného, vzdelávacieho, sociálneho, 

občianskeho a profesijného rozvoja. 

Vzhľadom na rozsah a účel programu by 

účasť v Európskom zbore solidarity mala 

byť umožnená len neziskovým 

organizáciám. Európsky zbor solidarity by 

mal takisto podporovať činnosti v oblasti 

vytvárania sietí pre účastníkov a 

organizácie Európskeho zboru solidarity, 

ako aj opatrenia na zabezpečenie kvality 

podporovaných činností a na zlepšenie 

postupu uznávania vzdelávacích 

výsledkov. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Pozmeňujúci návrh  180 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európsky zbor solidarity  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „účastnícka organizácia“ je 

akýkoľvek verejný alebo súkromný 

subjekt, ktorému bola udelená značka 

kvality Európskeho zboru solidarity a ktorý 

účastníkom Európskeho zboru solidarity 

ponúka umiestnenie alebo vykonáva iné 

činnosti v rámci Európskeho zboru 

solidarity; 

(4) „účastnícka organizácia“ je 

akýkoľvek neziskový verejný alebo 

neziskový súkromný subjekt, ktorému bola 

udelená značka kvality Európskeho zboru 

solidarity a ktorý účastníkom Európskeho 

zboru solidarity ponúka umiestnenie alebo 

vykonáva iné činnosti v rámci Európskeho 

zboru solidarity; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Pozmeňujúci návrh  181 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európsky zbor solidarity  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) „dobrovoľnícka činnosť“ je 

neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná 

na plný pracovný čas32 v trvaní najviac 12 

mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje 

príležitosť prispievať ku každodennej práci 

organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach 

súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v 

konečnom dôsledku prospešná pre 

komunity, v ktorých sa dané činnosti 

vykonávajú, a to vrátane solídneho 

rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s 

cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom 

získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú 

užitočné pre ich osobný, vzdelávací, 

sociálny a profesijný rozvoj; 

(6) „dobrovoľnícka činnosť“ je 

neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná 

na plný pracovný čas32 v trvaní najviac 12 

mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje 

príležitosť prispievať ku každodennej práci 

neziskových organizácií, ktoré pôsobia v 

oblastiach súvisiacich so solidaritou, a 

ktorá je v konečnom dôsledku prospešná 

pre komunity, v ktorých sa dané činnosti 

vykonávajú, a to vrátane solídneho 

rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s 

cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom 

získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú 

užitočné pre ich osobný, vzdelávací, 

sociálny a profesijný rozvoj a ktoré 

zároveň prispejú k zlepšeniu ich 

zamestnateľnosti; 

_________________ _________________ 

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť 

vykonávanú nepretržite päť dní v týždni 

sedem hodín denne. 

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť 

vykonávanú nepretržite päť dní v týždni 

sedem hodín denne. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Pozmeňujúci návrh  182 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európsky zbor solidarity  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cieľom Európskeho zboru solidarity je 

zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na 

dostupných a vysokokvalitných činnostiach 

v oblasti solidarity, a tým prispieť k 

posilňovaniu súdržnosti a solidarity v 

Európe, podporovaniu komunít a riešeniu 

spoločenských výziev. 

Cieľom Európskeho zboru solidarity je 

zvýšiť účasť mladých ľudí a neziskových 

organizácií na dostupných a 

vysokokvalitných činnostiach v oblasti 

solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu 

súdržnosti a solidarity v Európe, 

podporovaniu komunít a riešeniu 

spoločenských výziev. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Pozmeňujúci návrh  183 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európsky zbor solidarity  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európsky zbor solidarity je 

otvorený účasti akéhokoľvek verejného či 

súkromného subjektu alebo 

medzinárodných organizácií za 

predpokladu, že disponujú značkou kvality 

Európskeho zboru solidarity. 

1. Európsky zbor solidarity je 

otvorený účasti neziskových verejných či 

neziskových súkromných subjektov alebo 

medzinárodných organizácií za 

predpokladu, že disponujú značkou kvality 

Európskeho zboru solidarity. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Pozmeňujúci návrh  184 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Európsky zbor solidarity  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

O finančné prostriedky z Európskeho zboru 

solidarity môže požiadať každý verejný 

alebo súkromný subjekt so sídlom 

v účastníckej krajine, ako aj medzinárodné 

organizácie vykonávajúce činnosti 

v oblasti solidarity v účastníckych 

krajinách. V prípade činností uvedených v 

článku 7 ods. 1 písm. a) je získanie značky 

kvality účastníckou organizáciou 

nevyhnutnou podmienkou na získanie 

finančných prostriedkov z Európskeho 

zboru solidarity. V prípade projektov v 

oblasti solidarity uvedených v článku 7 

ods. 1 písm. b) môžu fyzické osoby takisto 

žiadať o finančné prostriedky v mene 

neformálnych skupín účastníkov 

Európskeho zboru solidarity. 

O finančné prostriedky z Európskeho zboru 

solidarity môže požiadať každý neziskový 

verejný alebo neziskový súkromný subjekt 

so sídlom v účastníckej krajine, ako aj 

medzinárodné organizácie vykonávajúce 

činnosti v oblasti solidarity v účastníckych 

krajinách. V prípade činností uvedených v 

článku 7 ods. 1 písm. a) je získanie značky 

kvality účastníckou organizáciou 

nevyhnutnou podmienkou na získanie 

finančných prostriedkov z Európskeho 

zboru solidarity. V prípade projektov v 

oblasti solidarity uvedených v článku 7 

ods. 1 písm. b) môžu fyzické osoby takisto 

žiadať o finančné prostriedky v mene 

neformálnych skupín účastníkov 

Európskeho zboru solidarity. 

Or. en 

 


