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6.3.2019 A8-0079/160

Pozmeňujúci návrh 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V správe o stave Únie zo 
14. septembra 2016 bola zdôraznená 
potreba investovať do mladých ľudí a bolo 
oznámené zriadenie Európskeho zboru 
solidarity (ďalej len „program“) s cieľom 
vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí 
v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným 
spôsobom prispievať k fungovaniu 
spoločnosti, prejavovať solidaritu 
a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú 
nielen pracovné skúsenosti, ale aj 
neoceniteľnú životnú skúsenosť.

(2) V správe o stave Únie zo 
14. septembra 2016 bola zdôraznená 
potreba investovať do mladých ľudí a bolo 
oznámené zriadenie Európskeho zboru 
solidarity (ďalej len „program“) s cieľom 
vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí 
v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným 
spôsobom prispievať k fungovaniu 
spoločnosti, prejavovať solidaritu 
a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú 
neoceniteľnú životnú skúsenosť.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Pozmeňujúci návrh 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia vo svojom oznámení 
„Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 
201618 zdôraznila potrebu posilniť základy 
solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom 
poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie 
príležitosti na solidárne činnosti v širokej 
škále oblastí a podporovať národných a 
miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie 
rôznych výziev a kríz. Oznámením sa 
začala prvá fáza Európskeho zboru 
solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali 
rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť 
dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo 
pracovné príležitosti pre mladých ľudí 
v celej EÚ.

(3) Komisia vo svojom oznámení 
„Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 
201618 zdôraznila potrebu posilniť základy 
solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom 
poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie 
príležitosti na solidárne činnosti v širokej 
škále oblastí a podporovať národných a 
miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie 
rôznych výziev a kríz. Oznámením sa 
začala prvá fáza Európskeho zboru 
solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali 
rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť 
dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo 
pracovné príležitosti pre mladých ľudí 
v celej EÚ. Stáže a pracovné miesta by 
nemali byť zahrnuté do rozsahu 
pôsobnosti Európskeho zboru solidarity 
berúc do úvahy na jednej strane ťažkosti 
pri zavádzaní primeraných a 
transparentných ochranných opatrení na 
predchádzanie zneužívaniu pracovnej sily 
spomedzi mladých ľudí, ako aj nestálosť 
ponúkaných pracovných miest, a na 
druhej strane zohľadňujúc nejasnosti a 
riziká vyplývajúce z koexistencie 
altruistickej a bezplatnej činnosti, ako je 
dobrovoľnícka činnosť, ako aj činností 
vykonávaných za odplatu v rámci 
rovnakého programu.

_________________ _________________
18 Oznámenie Komisie Európskemu 18 Oznámenie Komisie Európskemu 
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parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Európsky zbor 
solidarity [COM(2016) 942 final].

parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Európsky zbor 
solidarity [COM(2016) 942 final].

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/162

Pozmeňujúci návrh 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Mladým ľuďom by sa mali 
poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na 
zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré 
by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie 
konať v prospech komunít a zároveň získať 
užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti 
potrebné pre ich osobný, vzdelávací, 
sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, 
čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. 
Týmito činnosťami by sa podporila aj 
mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov 
a pracovníkov.

(5) Mladým ľuďom by sa mali 
poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na 
zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré 
by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie 
konať v prospech komunít a zároveň získať 
užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti 
potrebné pre ich osobný, vzdelávací, 
sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, 
čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. 
Týmito činnosťami by sa podporila aj 
mobilita mladých dobrovoľníkov.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Pozmeňujúci návrh 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Solidárne činnosti ponúkané 
mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom 
zmysle, že by mali reagovať na 
neuspokojené spoločenské potreby, 
prispievať k posilňovaniu komunít, 
ponúkať mladým ľuďom príležitosť na 
získanie cenných poznatkov a schopností, 
mali by byť finančne dostupné pre mladých 
ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom 
a zdravom prostredí.

(6) Solidárne činnosti ponúkané 
mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom 
zmysle, že by mali reagovať na jasne 
identifikované neuspokojené spoločenské 
potreby, prispievať k posilňovaniu 
miestnych komunít, ponúkať mladým 
ľuďom príležitosť na získanie cenných 
poznatkov a schopností, mali by byť 
finančne udržateľné a dostupné pre 
mladých ľudí a mali by sa vykonávať 
v bezpečnom a zdravom prostredí.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Pozmeňujúci návrh 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky zbor solidarity funguje 
ako jednotné kontaktné miesto pre 
solidárne činnosti v celej Únii a za jej 
hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a 
komplementarita s ďalšími príslušnými 
politikami a programami Únie. Európsky 
zbor solidarity stavia na silných stránkach 
a synergii predchádzajúcich a existujúcich 
programov, konkrétne Európskej 
dobrovoľníckej služby19 a iniciatívy 
Dobrovoľníci pomoci EÚ20. Dopĺňa takisto 
úsilie členských štátov zamerané na 
podporu mladých ľudí a uľahčenie ich 
prechodu zo školy do zamestnania v rámci 
záruky pre mladých ľudí tým, že im 
poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na 
trh práce vo forme stáží alebo pracovných 
miest v oblastiach súvisiacich so 
solidaritou v ich domovskom členskom 
štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj 
komplementarita s existujúcimi sieťami na 
úrovni Únie relevantnými pre činnosti 
Európskeho zboru solidarity, ako je 
napríklad európska sieť verejných služieb 
zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. 
Okrem toho by sa mala zabezpečiť 
komplementarita medzi existujúcimi 
súvisiacimi systémami, konkrétne 
vnútroštátnymi systémami solidarity a 
programami mobility pre mladých ľudí, a 
Európskym zborom solidarity, pričom by 
sa v prípade potreby malo vychádzať z 

(7) Európsky zbor solidarity funguje 
ako jednotné kontaktné miesto pre 
solidárne činnosti v celej Únii a za jej 
hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a 
komplementarita s ďalšími príslušnými 
politikami a programami Únie. Európsky 
zbor solidarity stavia na silných stránkach 
a synergii predchádzajúcich a existujúcich 
programov, konkrétne Európskej 
dobrovoľníckej služby19 a iniciatívy 
Dobrovoľníci pomoci EÚ20. Dopĺňa takisto 
úsilie členských štátov zamerané na 
podporu mladých ľudí a uľahčenie ich 
prechodu zo školy do zamestnania v rámci 
záruky pre mladých ľudí tým, že im 
poskytne ďalšie príležitosti v oblastiach 
súvisiacich so solidaritou v ich 
domovskom členskom štáte alebo 
v zahraničí. Zabezpečená je aj 
komplementarita s existujúcimi sieťami na 
úrovni Únie relevantnými pre činnosti 
Európskeho zboru solidarity, ako je 
napríklad európska sieť verejných služieb 
zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. 
Okrem toho by sa mala zabezpečiť 
komplementarita medzi existujúcimi 
súvisiacimi systémami, konkrétne 
vnútroštátnymi systémami solidarity a 
programami mobility pre mladých ľudí, a 
Európskym zborom solidarity, pričom by 
sa v prípade potreby malo vychádzať z 
osvedčených postupov.
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osvedčených postupov.

_________________ _________________
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: 
program Únie pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport, a ktorým sa 
zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 
1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ 
L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: 
program Únie pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport, a ktorým sa 
zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 
1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ 
L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, 
ktorým sa zakladá Európsky 
dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu 
pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci 
EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1 – 
17).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, 
ktorým sa zakladá Európsky 
dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu 
pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci 
EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1 – 
17).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Pozmeňujúci návrh 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Európsky zbor solidarity prináša 
nové príležitosti pre mladých ľudí, aby 
mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, 
absolvovať stáž alebo pracovať 
v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako 
aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti 
solidarity na základe svojej vlastnej 
iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú 
k posilňovaniu ich osobného, 
vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho 
a profesijného rozvoja. Európsky zbor 
solidarity takisto poskytuje účastníkom 
a organizáciám Európskeho zboru 
solidarity podporu na činnosti súvisiace s 
vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na 
zabezpečenie kvality podporovaných 
činností a na zlepšenie potvrdenia 
výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje 
k európskej spolupráci relevantnej pre 
mladých ľudí a k zvyšovaniu 
informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

(9) Európsky zbor solidarity prináša 
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 prispievajú 
k posilňovaniu ich osobného, 
vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho 
a profesijného rozvoja. Európsky zbor 
solidarity takisto poskytuje účastníkom 
a organizáciám Európskeho zboru 
solidarity podporu na činnosti súvisiace s 
vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na 
zabezpečenie kvality podporovaných 
činností a na zlepšenie potvrdenia 
výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k 
európskej spolupráci relevantnej pre 
mladých ľudí a k zvyšovaniu 
informovanosti o jej pozitívnom vplyve. So 
zreteľom na rozsah a účel programu by sa 
účasť na Európskom zbore solidarity 
mala obmedziť len na neziskové 
organizácie.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Pozmeňujúci návrh 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto činnosti by mali byť 
prospešné pre komunity a zároveň 
podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, 
občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, 
môžu mať podobu dobrovoľníckych 
činností, stáží a pracovných miest, 
projektov alebo činností súvisiacich s 
vytváraním sietí zameraných na rôzne 
oblasti, ako je vzdelávanie a odborná 
príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, 
podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, 
občianstvo a demokratická angažovanosť, 
životné prostredie a ochrana prírody, 
opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie 
katastrofám, pripravenosť a obnova, 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
potravinová a nepotravinová pomoc, 
zdravie a dobré životné podmienky, 
tvorivosť a kultúra, telesná výchova 
a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, 
prijímanie a integrácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, územná 
spolupráca a súdržnosť a cezhraničná 
spolupráca. Mali by zahŕňať solídny 
rozmer vzdelávania a odbornej prípravy 
prostredníctvom príslušných činností, ktoré 
možno ponúknuť účastníkom pred 
vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej 
a po jej skončení.

(10) Tieto činnosti by mali byť 
prospešné pre komunity a zároveň 
podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, 
občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, 
môžu mať podobu dobrovoľníckych 
činností, projektov alebo činností 
súvisiacich s vytváraním sietí zameraných 
na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie 
a odborná príprava, zamestnanie, rodová 
rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne 
podnikanie, občianstvo a demokratická 
angažovanosť, životné prostredie a ochrana 
prírody, opatrenia v oblasti klímy, 
predchádzanie katastrofám, pripravenosť 
a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, potravinová a nepotravinová 
pomoc, zdravie a dobré životné 
podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná 
výchova a šport, sociálna pomoc 
a zabezpečenie, prijímanie a integrácia 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 
územná spolupráca a súdržnosť 
a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať 
solídny rozmer vzdelávania a odbornej 
prípravy prostredníctvom príslušných 
činností, ktoré možno ponúknuť 
účastníkom pred vykonávaním solidárnej 
činnosti, počas nej a po jej skončení.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Pozmeňujúci návrh 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Stáže a pracovné miesta 
v oblastiach súvisiacich so solidaritou 
môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie 
príležitosti pre vstup na trh práce 
a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových 
spoločenských výziev. Môže to pomôcť 
zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu 
mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich 
prechod zo vzdelávania do zamestnania, 
čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu 
práce. Stáže ponúkané v rámci 
Európskeho zboru solidarity sa riadia 
zásadami kvality uvedenými v odporúčaní 
Rady o rámci kvality pre stáže21. 
Ponúkané stáže a pracovné miesta pre 
mladých ľudí predstavujú odrazový 
mostík pre vstup na trh práce, a preto ich 
sprevádza primeraná podpora po 
vykonaní činnosti. Stáže a pracovné 
miesta podporujú príslušní aktéri na trhu 
práce, najmä verejné a súkromné služby 
zamestnanosti, sociálni partneri 
a obchodné komory a odmeňuje ich 
účastnícka organizácia. Účastnícke 
organizácie by mali podať žiadosť 
o finančné prostriedky prostredníctvom 
príslušného vykonávacieho orgánu 
Európskeho zboru solidarity s cieľom 
poskytovať sprostredkovacie služby medzi 
mladými účastníkmi a zamestnávateľmi 
ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta 
v odvetviach solidarity.

vypúšťa sa
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_________________
21 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 
týkajúce sa európskeho rámca pre 
kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. 
v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Pozmeňujúci návrh 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Každý subjekt, ktorý sa chce 
zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, 
by mal získať značku kvality za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
podmienky. Vykonávacie orgány 
Európskeho zboru solidarity by mali 
nepretržite realizovať postup vedúci k 
udeleniu značky kvality. Udelené značky 
kvality by sa mali pravidelne 
prehodnocovať, pričom ich možno odňať, 
ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že 
podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už 
nie sú splnené.

(18) Každý neziskový subjekt, ktorý sa 
chce zapojiť sa do Európskeho zboru 
solidarity, by mal získať značku kvality za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
podmienky. Vykonávacie orgány 
Európskeho zboru solidarity by mali 
nepretržite realizovať postup vedúci k 
udeleniu značky kvality. Udelené značky 
kvality by sa mali pravidelne 
prehodnocovať, pričom ich možno odňať, 
ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že 
podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už 
nie sú splnené.
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6.3.2019 A8-0079/169

Pozmeňujúci návrh 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Subjekt, ktorý chce požiadať 
o finančné prostriedky, aby mohol ponúkať 
činnosti v rámci Európskeho zboru 
solidarity, by mal najprv bezpodmienečne 
disponovať značkou kvality. Táto 
požiadavka sa nevzťahuje na fyzické 
osoby, ktoré sa v mene neformálnej 
skupiny účastníkov Európskeho zboru 
solidarity uchádzajú o finančnú podporu na 
svoje projekty v oblasti solidarity.

(19) Subjekt, ktorý chce požiadať 
o finančné prostriedky, aby mohol ponúkať 
činnosti v rámci Európskeho zboru 
solidarity, by mal byť neziskovou 
organizáciou a mal by najprv 
bezpodmienečne disponovať značkou 
kvality. Táto požiadavka sa nevzťahuje na 
fyzické osoby, ktoré sa v mene neformálnej 
skupiny účastníkov Európskeho zboru 
solidarity uchádzajú o finančnú podporu na 
svoje projekty v oblasti solidarity.
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