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6.3.2019 A8-0079/193

Módosítás 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E tevékenységeknek a közösségek 
javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva 
az egyén személyes, szociális, állampolgári 
és szakmai fejlődését is, és önkéntes 
munka, szakmai gyakorlatok, állások, 
projektek és hálózatépítési tevékenységek 
formáját ölthetik többek között a 
következő területeken: oktatás és képzés, 
foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, 
vállalkozások (különösen szociális 
vállalkozások), állampolgárság és 
demokratikus részvétel, környezet- és 
természetvédelem, az éghajlatváltozással 
összefüggő tevékenységek, 
katasztrófavédelmi megelőzés, 
felkészültség és helyreállítás, 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 
élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 
termékek biztosítása, egészség és jóllét, 
kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, 
szociális segítségnyújtás és ellátás, 
harmadik országbeli állampolgárok 
befogadása és integrációja, területi 
együttműködés és kohézió, határokon 
átnyúló együttműködés. E 
tevékenységeknek jelentős tanulmányi és 
képzési vetülettel is rendelkezniük kell, 
mivel a résztvevők a szolidaritási 
tevékenységet megelőzően, az alatt és azt 
követően is részt vehetnek egyéb releváns 

(10) E tevékenységeknek a közösségek 
javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva 
az egyén személyes, szociális és 
állampolgári fejlődését is, és a szolidaritási 
tevékenységet megelőző önkéntes munka 
és szakmai gyakorlatok, projektek és 
hálózatépítési tevékenységek formáját öltik 
többek között a következő területeken: 
formális és nem formális oktatás és 
informális tanulás, interkulturális 
párbeszéd, társadalmi befogadás és 
képzés, nemek közötti egyenlőség, 
szociális vállalkozások, állampolgárság és 
demokratikus részvétel, környezet- és 
természetvédelem, az éghajlatváltozással 
összefüggő tevékenységek, 
katasztrófavédelmi megelőzés, 
felkészültség és helyreállítás, szociális 
gazdaságok és vidékfejlesztés, 
élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 
termékek biztosítása, egészség és jóllét, 
kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, 
szociális segítségnyújtás és ellátás, 
harmadik országbeli állampolgárok, 
különösen a migránsok és a 
menedékkérők befogadása és integrációja, 
területi együttműködés és kohézió, 
határokon átnyúló együttműködés. E 
tevékenységeknek jelentős oktatási, 
tanulmányi és képzési vetülettel is 
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tevékenységekben. rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a 
szolidaritási tevékenységet megelőzően, az 
alatt és azt követően is részt vehetnek 
egyéb releváns tevékenységekben.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Módosítás 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szolidaritással kapcsolatos 
területeken a gyakornoki vagy 
álláslehetőségek további lehetőségeket 
kínálhatnak a fiatalok számára a 
munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben 
égető társadalmi problémák megoldásához 
is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok 
foglalkoztatási lehetőségeinek és 
termelékenységének javítását, miközben 
megkönnyíthetik a munkaerőpiaci 
lehetőségeik javítása szempontjából 
nagyon fontos átmenetet az oktatási 
rendszerből a munka világába. Az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
felkínált gyakornoki tevékenységekre a 
szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszerének létrehozásáról szóló 
tanácsi ajánlásban meghatározott minőségi 
elveknek kell vonatkozniuk21. A felkínált 
szakmai gyakorlatok és állások 
ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a 
munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért 
a tevékenység lezárultával megfelelő 
támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A 
szakmai gyakorlatokat és állásokat az 
érintett munkaerőpiaci szereplők, 
elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok, a szociális partnerek és a 
kereskedelmi kamarák közvetítik, és 
finanszírozásukat a részt vevő szervezetek 

(12) Szolidaritással kapcsolatos 
területeken, nonprofit környezetben, a 
gyakornoki tevékenységek további 
lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok 
számára az égető társadalmi problémák 
megválaszolásában. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében felkínált 
gyakornoki tevékenységekre a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban 
meghatározott minőségi elveknek, és a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben lefektett 
elveknek – különös tekintettel az 
egyezmény 27. cikkére – kell 
vonatkozniuk. A szolidaritási 
tevékenységet megelőző szakmai 
gyakorlatok ugródeszkát jelentenek a 
fiatalok számára, hogy a társadalom 
számára hasznos szerepet vállaljanak, 
tanúbizonyságot tegyenek 
szolidaritásukról, készségeikről és 
tudásukról, ezáltal felbecsülhetetlen 
emberi tapasztalatokhoz jussanak, ami az 
aktív és elkötelezett, szolidáris uniós 
polgárság létrejöttéhez is elengedhetetlen. 
A nonprofit részt vevő szervezetek az 
Európai Szolidaritási Testület megfelelő 
végrehajtási szervezetén keresztül 
finanszírozási forrásokat igényelhetnek.
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biztosítják. A részt vevő szervezetek az 
Európai Szolidaritási Testület megfelelő 
végrehajtási szervezetén keresztül 
finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 
fiatalok és a szolidaritási ágazatban 
szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló 
szervezetek közötti közvetítői feladatok 
ellátására.

_________________
21Tanács ajánlása (2018. március 15.) a 
színvonalas és eredményes 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai keretrendszeréről (HL C 153., 
2018.5.2., 1. o.).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Módosítás 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek és egyéb lehetőségek 
minőségének biztosítására, elsősorban a 
következők révén: a résztvevőknek nyújtott 
képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, 
adminisztratív támogatás és a 
tevékenységeket követő támogatás, illetve 
az Európai Szolidaritási Testület keretében 
szerzett ismeretek, képességek és 
készségek érvényesítése. Az önkéntesek 
biztonsága és védelme továbbra is 
elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek 
nem küldhetők ki nemzetközi és belső 
fegyveres konfliktusok helyszínén 
folytatott műveletekhez.

(15) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek és lehetőségek 
minőségének, illetve a befogadás 
célkitűzése elérésének biztosítására, 
elsősorban a következők révén: a 
résztvevőknek és az önkénteseknek 
nyújtott megfelelő online vagy offline 
képzések, nyelvi támogatás, észszerű 
elhelyezés, biztosítás, szociális támogatás, 
egyszerűsített adminisztratív eljárások és a 
tevékenységeket megelőző és követő 
támogatás, illetve az Európai Szolidaritási 
Testület keretében szerzett ismeretek, 
képességek és készségek érvényesítése. A 
támogatási intézkedéseket ifjúsági 
szervezetekkel és más nonprofit és civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
kell kialakítani és biztosítani a 
gyakorlatban szerzett szakértelmük 
kiaknázása érdekében. A résztvevők és a 
kedvezményezettek biztonsága és védelme 
továbbra is elsődleges fontosságú. 
Valamennyi tevékenységnek meg kell 
felelnie a „ne okozz kárt” elvnek. A 
résztvevők nem küldhetők ki nemzetközi és 
belső fegyveres konfliktusok helyszínén 
folytatott műveletekhez, sem olyan 
létesítményekhez, amelyek ellentétesek a 
nemzetközi emberi jogi normákkal. A 
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gyermek mindenek felett álló érdeke 
elvének kell vezérelniük azokat a 
tevékenységeket, amelyekhez közvetlenül 
érintkezni kell a gyermekekkel, és azok 
végzését adott esetben a résztvevők 
háttérellenőrzéséhez vagy a gyermek 
védelmét biztosító egyéb intézkedésekhez 
kell kötni.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Módosítás 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A részt vevő szervezetek különböző 
funkciókat tölthetnek be az Európai 
Szolidaritási Testület keretében. Fogadó 
szervezetként a résztvevők fogadásával 
kapcsolatos feladatokat látják el, így 
szükség szerint a tevékenységek 
szervezésével, valamint a szolidaritási 
tevékenységben részt vevők eligazításával 
és támogatásával kapcsolatos feladatokat 
végzik. Támogató funkcióban a 
szervezetek a résztvevők kiküldésével, 
valamint a szolidaritási tevékenységet 
megelőzően, az alatt és azt követően 
nyújtott felkészítésükkel kapcsolatos 
feladatokat látják el, beleértve a képzéseket 
és a résztvevők helyi szervezetekhez való 
átirányítását is egy lezárt tevékenységet 
követően.

(20) A részt vevő nonprofit szervezetek 
különböző funkciókat tölthetnek be az 
Európai Szolidaritási Testület keretében. 
Fogadó szervezetként a résztvevők 
fogadásával kapcsolatos feladatokat látják 
el, így szükség szerint a tevékenységek 
szervezésével, oktatási és tanulási 
programmal, valamint a szolidaritási 
tevékenységben részt vevők eligazításával 
és támogatásával kapcsolatos feladatokat 
végzik. Támogató funkcióban a 
szervezetek a résztvevők kiküldésével, 
valamint a szolidaritási tevékenységet 
megelőzően, az alatt és azt követően 
nyújtott felkészítésükkel, többek között egy 
megbízható oktatási és tanulási 
programmal kapcsolatos feladatokat látják 
el, beleértve a résztvevők helyi 
szervezetekhez való átirányítását is egy 
lezárt tevékenységet követően, hogy 
bővíthetők legyenek a további szolidaritási 
tapasztalatszerzés lehetőségei. Koordináló 
funkcióik révén a részt vevő nonprofit 
szervezeteknek kapcsolatot kell 
teremteniük a szervezetek között, és elő 
kell mozdítaniuk az önkéntes szolgálat 
résztvevőinek cseréjét.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Módosítás 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „szolidaritási tevékenység”: olyan, 
az Európai Szolidaritási Testület céljainak 
megvalósításához hozzájáruló, magas 
színvonalú, ideiglenesen végzett 
tevékenység, amely különféle területeket 
érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, 
állás, szolidaritási projekt vagy 
hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, 
beleértve a 13. pontban említett 
tevékenységeket is, amennyiben biztosított 
európai hozzáadott értékük, valamint az 
egészségügyi és biztonsági előírásoknak 
való megfelelésük;

(1) „szolidaritási tevékenység”: olyan 
könnyen hozzáférhető és inkluzív, magas 
színvonalú, ideiglenesen, egy részt vevő 
nonprofit szervezet kerein belül végzett 
közhasznú tevékenység, amely a 
társadalmi szükségletek kielégítését 
célozza a közösségek javának szolgálata 
érdekében, egyúttal előmozdítva az egyén 
személyes, szociális, állampolgári és 
szakmai fejlődését, a különböző 
területekhez kapcsolódó projekjeit vagy 
hálózatépítési tevékenységeit; a 
szolidaritási tevékenység hozzájárul az 
Európai Szolidaritási Testület céljainak 
megvalósításához; a szolidaritási 
tevékenység különféle területeket érintő 
önkéntes munka, szakmai gyakorlat, 
szolidaritási projekt vagy hálózatépítési 
tevékenység formáját ölti, beleértve a 
13. pontban említett tevékenységeket, és a 
nemzetközi emberi jogi standardoknak és 
az uniós szakpolitikáknak, például a 
gyermekek és fogyatékossággal élő 
személyek intézményi elhelyezésének 
megszüntetésére és harmadik országbeli 
állampolgárok, különösen a migránsok és 
menedékkérők befogadására és 
integrációjára irányuló elkötelezettségnek 
megfelelő tevékenységeket; a szolidaritási 
tevékenységre meghatározott időtartam, 
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világosan megfogalmazott célok, 
tartalmak, feladatok, szerkezet és keret 
jellemző; megfelelő pénzügyi támogatást, 
valamint jogi és társadalmi védelmet kell 
biztosítani az európai hozzáadott értékük, 
valamint az egészségügyi, biztonsági és 
társadalmi normáknak való megfelelésük 
érdekében;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Módosítás 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „részt vevő szervezet”: olyan helyi, 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi 
szinten működő köz- vagy magánjogi 
jogalany, amely rendelkezik az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi 
védjegyével;

(5) „részt vevő szervezet”: olyan helyi, 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi 
szinten működő köz- vagy magánjogi 
nonprofit jogalany, amely közhasznú 
tevékenységet végez és rendelkezik az 
Európai Szolidaritási Testület minőségi 
védjegyével;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Módosítás 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) „önkéntes”: olyan személy, aki 
regisztrálta magát az Európai 
Szolidaritási Testület portálján, és saját 
szabad akaratából a társadalom javát 
szolgáló tevékenységeket végez; e 
nonprofit célból végzett tevékenységek az 
önkéntesek személyes fejlődésének javát 
szolgálják, akik pénzbeli ellenszolgáltatás 
nélkül időt és energiát fordítanak a 
közérdek szolgálatára; az önkéntes az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
részt vesz valamely részt vevő, minőségi 
védjegy által tanúsított nonprofit szervezet 
által kínált szolidaritási tevékenységben; 
az önkéntesnek megtérítik a közvetlenül a 
tevékenységével összefüggő költségeit;

Or. en


