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6.3.2019 A8-0079/187

Pozměňovací návrh 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská unie je založena na 
solidaritě mezi svými občany a mezi svými 
členskými státy. Tato společná hodnota 
určuje její působení a vytváří nezbytnou 
jednotu při hledání východisek ze 
současných i budoucích společenských 
problémů, s jejichž řešením jsou mladí 
Evropané ochotni pomoci prostřednictvím 
projevů solidarity v praxi.

1. Solidarita je základem rozvinutých 
a demokratických společností nejen mezi 
občany v určitém kontextu, ale také mezi 
národy a státy. Tato společná hodnota by 
měla být podporována, zejména s ohledem 
na současné a budoucí společenské výzvy, 
s jejichž řešením budou mladí lidé i nadále 
schopni pomoci prostřednictvím projevů 
solidarity v praxi.

Or. pt



AM\1178955CS.docx PE635.388v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6.3.2019 A8-0079/188

Pozměňovací návrh 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mladým lidem by měly být 
poskytovány snadno dostupné příležitosti k 
účasti na solidárních činnostech, které jim 
umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku 
prospěchu komunit, získávat přitom 
užitečné zkušenosti, dovednosti a 
kompetence pro osobní, společenský, 
občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v 
oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího 
uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by 
měly rovněž podporovat mobilitu mladých 
dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

5. Mladým lidem by měly být 
poskytovány snadno dostupné příležitosti k 
účasti na solidárních činnostech, které jim 
umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku 
prospěchu komunit, získávat přitom 
užitečné zkušenosti, a tím i znalosti a 
kompetence pro osobní, společenský, 
občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v 
oblasti vzdělání. Tyto činnosti by rovněž 
podporovaly multikulturní výměnu mezi 
mladými dobrovolníky.

Or. pt
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A8-0079/189

Pozměňovací návrh 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Iniciativní duch mladých lidí je 
významným přínosem pro společnost i pro 
trh práce. Evropský sbor solidarity 
napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že 
bude mladým lidem poskytovat možnost 
vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty 
zaměřené na řešení specifických problémů 
ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto 
projekty představují příležitost vyzkoušet 
nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se 
sami stali původci solidárních činností. 
Kromě toho slouží tyto projekty jako 
odrazový můstek pro další účast v 
solidárních činnostech a mohly by být 
prvním krokem k pobídnutí účastníků 
Evropského sboru solidarity k tomu, aby se 
stali samostatně výdělečně činnými 
osobami nebo aby zakládali sdružení, 
nevládní organizace či jiné subjekty 
působící v oblasti solidarity a v 
neziskovém a mládežnickém sektoru.

13. Iniciativní duch mladých lidí je 
významným přínosem pro společnost i pro 
trh práce. Evropský sbor solidarity 
napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že 
bude mladým lidem poskytovat možnost 
vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty 
zaměřené na řešení specifických problémů 
ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto 
projekty představují příležitost vyzkoušet 
nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se 
sami stali původci solidárních činností. 
Kromě toho slouží tyto projekty jako 
odrazový můstek pro další účast v 
solidárních činnostech a mohly by být 
prvním krokem k pobídnutí účastníků 
Evropského sboru solidarity k tomu, aby se 
stále více zapojovali do činnosti sdružení, 
nevládních organizací či jiných subjektů 
působících v oblasti solidarity a v 
neziskovém a mládežnickém sektoru.

Or. pt
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A8-0079/190

Pozměňovací návrh 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. S cílem zajistit větší účinnost 
komunikace s širokou veřejností a 
výraznější součinnost mezi komunikační 
činností prováděnou z podnětu Komise by 
měly prostředky přidělené na komunikaci 
podle tohoto nařízení přispět také k 
pokrytí komunikace mezi podniky ohledně 
politických priorit Unie za předpokladu, 
že se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

vypouští se

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Pozměňovací návrh 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „stáží“ solidární činnost po dobu 2 
až 6 měsíců, kterou lze prodloužit jednou 
a na dobu maximálně dvanácti měsíců, 
kterou nabízí a platí zúčastněná 
organizace hostící účastníka Evropského 
sboru solidarity;

vypouští se

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Pozměňovací návrh 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 
účasti veřejných nebo soukromých 
subjektů a mezinárodních organizací, a to 
za předpokladu, že jim byla udělena značka 
kvality Evropského sboru solidarity.

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 
účasti veřejných nebo soukromých 
neziskových subjektů a mezinárodních 
organizací, a to za předpokladu, že jim byla 
udělena značka kvality Evropského sboru 
solidarity.

Or. pt


