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6.3.2019 A8-0079/187

Pozmeňujúci návrh 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európska únia je založená na 
solidarite medzi jej občanmi a medzi jej 
členskými štátmi. Táto spoločná hodnota 
určuje jej činnosť a vytvára nevyhnutnú 
jednotu na riešenie súčasných a budúcich 
spoločenských výziev, ktorým sú mladí 
Európania odhodlaní čeliť pomocou 
prejavu solidarity v praxi.

(1) Solidarita je základom rozvinutých 
a demokratických spoločností nielen 
medzi občanmi v konkrétnej súvislosti, ale 
aj medzi národmi a štátmi. Táto spoločná 
hodnota by sa mala podporovať, najmä 
s ohľadom na súčasné a budúce 
spoločenské výzvy, ktorým mladí ľudia 
budú môcť naďalej pomáhať čeliť 
vyjadrením svojej solidarity v praxi.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Pozmeňujúci návrh 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Stanovenie 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 činností v oblasti 
solidarity, 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. Týmito činnosťami by sa 
podporila aj medzikultúrna výmena medzi 
mladými dobrovoľníkmi.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Pozmeňujúci návrh 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Stanovenie programu Európsky zbor solidarity 

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Iniciatívny duch mladých ľudí je 
dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh 
práce. Európsky zbor solidarity prispieva 
k posilňovaniu tohto aspektu tak, že 
mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby 
navrhli a realizovali svoje vlastné projekty 
zamerané na riešenie konkrétnych 
problémov v prospech ich miestnych 
komunít. Tieto projekty predstavujú 
príležitosť na realizáciu nápadov 
a podporujú mladých ľudí, aby sa sami 
stali hybnou silou solidárnych činností. 
Zároveň slúžia ako odrazový mostík 
umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov 
Európskeho zboru solidarity do 
solidárnych činností a predstavujú prvý 
krok smerom k ich podpore, aby 
vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť 
alebo si založili združenie, mimovládnu 
organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci 
v oblasti solidarity, neziskovom či 
mládežníckom sektore.

(13) Iniciatívny duch mladých ľudí je 
dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh 
práce. Európsky zbor solidarity prispieva 
k posilňovaniu tohto aspektu tak, že 
mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby 
navrhli a realizovali svoje vlastné projekty 
zamerané na riešenie konkrétnych 
problémov v prospech ich miestnych 
komunít. Tieto projekty predstavujú 
príležitosť na realizáciu nápadov 
a podporujú mladých ľudí, aby sa sami 
stali hybnou silou solidárnych činností. 
Zároveň slúžia ako odrazový mostík 
umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov 
Európskeho zboru solidarity do 
solidárnych činností a predstavujú prvý 
krok smerom k ich podpore, aby sa čoraz 
viac zapájali do činností združenia, 
mimovládnych organizácií alebo iných 
subjektov pôsobiacich v oblasti solidarity, 
neziskovom či mládežníckom sektore.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Pozmeňujúci návrh 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Stanovenie programu Európsky zbor solidarity 

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu 
komunikáciu so širokou verejnosťou 
a posilniť synergiu komunikačných 
činností realizovaných na podnet Komisie 
by zdroje pridelené na komunikáciu 
podľa tohto nariadenia mali prispievať aj 
k zahrnutiu informovania o politických 
prioritách Únie za predpokladu, že súvisia 
so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Pozmeňujúci návrh 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Stanovenie programu Európsky zbor solidarity 

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „stáž“ je solidárna činnosť počas 
obdobia od dvoch do šiestich mesiacov, 
ktoré sa dá predĺžiť len raz a na 
maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka 
a hradí účastnícka organizácia v úlohe 
hostiteľa účastníka Európskeho zboru 
solidarity; „pracovné miesto“ je solidárna 
činnosť počas obdobia od dvoch do 
dvanástich mesiacov, ktorú hradí 
účastnícka organizácia zamestnávajúca 
účastníka Európskeho zboru solidarity;

vypúšťa sa

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Pozmeňujúci návrh 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Stanovenie programu Európsky zbor solidarity 

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do Európskeho zboru solidarity sa 
môžu zapojiť verejné alebo súkromné 
subjekty a medzinárodné organizácie za 
predpokladu, že im bola udelená značka 
kvality Európskeho zboru solidarity.

1. Do Európskeho zboru solidarity sa 
môžu zapojiť verejné alebo súkromné 
neziskové subjekty a medzinárodné 
organizácie za predpokladu, že im bola 
udelená značka kvality Európskeho zboru 
solidarity.

Or. pt


