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6.3.2019 A8-0079/193

Pozmeňujúci návrh 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

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 a 
občiansky rozvoj jednotlivca, majú podobu 
dobrovoľníckych činností a stáží, ktoré 
predchádzajú solidárnym činnostiam, 
projektov alebo činností súvisiacich s 
vytváraním sietí zameraných na rôzne 
oblasti, ako je formálne a neformálne 
vzdelávanie a informálne učenie sa, 
medzikultúrny dialóg, sociálne 
začleňovanie, odborná príprava, rodová 
rovnosť, sociálne podnikanie, občianstvo 
a demokratická angažovanosť, životné 
prostredie a ochrana prírody, opatrenia v 
oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, 
pripravenosť a obnova, sociálne 
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, najmä 
migrantov a žiadateľov o azyl, územná 
spolupráca a súdržnosť a cezhraničná 
spolupráca. Mali by zahŕňať solídny 
rozmer vzdelávania, učenia sa a odbornej 
prípravy prostredníctvom príslušných 
činností, ktoré možno ponúknuť 
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účastníkom pred vykonávaním solidárnej 
činnosti, počas nej a po jej skončení.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Pozmeňujúci návrh 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

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 

(12) Stáže v oblastiach súvisiacich so 
solidaritou v kontexte neziskovosti môžu 
mladým ľuďom ponúknuť ďalšie 
príležitosti na riešenie kľúčových 
spoločenských výziev. Stáže ponúkané 
v rámci Európskeho zboru solidarity sa 
riadia zásadami kvality uvedenými 
v odporúčaní Rady o rámci kvality pre 
stáže a zásadami stanovenými v dohovore 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD), najmä v článku 
27 dohovoru. Stáže, ktoré predchádzajú 
solidárnym činnostiam, predstavujú pre 
mladých ľudí odrazový mostík k tomu, aby 
boli zmysluplným prínosom pre 
spoločnosť a prejavovali solidaritu, 
schopnosti a znalosti, čím získajú 
neoceniteľnú ľudskú skúsenosť, ktorá je 
tiež kľúčová pre vznik aktívneho a 
angažovaného solidárneho občianstva 
Únie. Neziskové účastnícke organizácie by 
mali podať žiadosť o finančné prostriedky 
prostredníctvom príslušného 
vykonávacieho orgánu Európskeho zboru 
solidarity.
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ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta 
v odvetviach solidarity.

_________________
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 A8-0079/195

Pozmeňujúci návrh 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu kvality činností a 
ďalších príležitostí ponúkaných v rámci 
Európskeho zboru solidarity, najmä 
prostredníctvom poskytovania odbornej 
prípravy, jazykovej podpory, poistenia, 
administratívnej podpory a podpory 
účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj 
prostredníctvom potvrdenia znalostí, 
zručností a schopností získaných vďaka 
skúsenosti s Európskym zborom solidarity. 
Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana 
dobrovoľníkov, ktorí by sa nemali vysielať 
do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach 
medzinárodných a vnútroštátnych 
ozbrojených konfliktov.

(15) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu kvality a cieľa 
inkluzívnosti, ktorý sa má dosiahnuť 
prostredníctvom činností a príležitostí 
ponúkaných v rámci Európskeho zboru 
solidarity, najmä prostredníctvom 
poskytovania primeranej online alebo 
offline odbornej prípravy, jazykovej 
podpory, primeraného ubytovania, 
poistenia, sociálnej podpory, 
zjednodušených administratívnych 
postupov a podpory účastníkov a 
dobrovoľníkov pred vykonaním činnosti a 
po jej vykonaní, ako aj prostredníctvom 
potvrdenia znalostí, zručností a schopností 
získaných vďaka skúsenosti s Európskym 
zborom solidarity. Podporné opatrenia by 
sa mali vytvoriť a poskytovať v spolupráci 
s mládežníckymi organizáciami a inými 
neziskovými organizáciami 
a organizáciami občianskej spoločnosti 
s cieľom využiť ich odborné znalosti 
v tejto oblasti. Prvoradá je naďalej 
bezpečnosť a ochrana účastníkov, ako aj 
zamýšľaných prijímateľov. Všetky 
činnosti by mali byť v súlade so zásadou 
„nespôsobovania žiadnej škody“. 
Účastníci by sa nemali vysielať do 
operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach 
medzinárodných a vnútroštátnych 



AM\1178952SK.docx PE635.388v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

ozbrojených konfliktov ani do zariadení, 
ktoré sú v rozpore s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv. 
Činnosti zahŕňajúce priamy kontakt 
s deťmi by sa mali riadiť zásadou 
najlepšieho záujmu dieťaťa a prípadne by 
mali zahŕňať vykonávanie previerok 
účastníkov alebo prijímanie iných 
opatrení s cieľom zaistiť ochranu detí.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Pozmeňujúci návrh 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Účastnícke organizácie môžu v 
rámci Európskeho zboru solidarity 
vykonávať viaceré funkcie. Vo funkcii 
hostiteľov vykonávajú činnosti, ktoré 
súvisia s prijímaním účastníkov vrátane 
organizovanie činností a poskytovania 
usmernenia a podpory pre účastníkov 
počas solidárnej činnosti, ak je to vhodné. 
V podpornej funkcii vykonávajú činnosti, 
ktoré súvisia s vysielaním a prípravou 
účastníkov pred odchodom na solidárnu 
činnosť, počas nej a po jej skončení, 
vrátane odbornej prípravy a usmernenia 
účastníkov na miestne organizácie po 
vykonaní činnosti.

(20) Účastnícke neziskové organizácie 
môžu v rámci Európskeho zboru solidarity 
vykonávať viaceré funkcie. Vo funkcii 
hostiteľov vykonávajú činnosti súvisiace s 
prijímaním účastníkov vrátane 
organizovania činností, vzdelávacieho 
a školiaceho programu a poskytovania 
usmernenia a podpory pre účastníkov 
počas solidárnej činnosti, ak je to vhodné. 
V podpornej funkcii vykonávajú činnosti, 
ktoré súvisia s vysielaním a prípravou 
účastníkov pred odchodom na solidárnu 
činnosť, počas nej a po jej skončení so 
zapojením spoľahlivého vzdelávacieho 
a školiaceho programu, vrátane usmernenia 
účastníkov na miestne organizácie po 
vykonaní činnosti, aby sa zvýšil počet 
príležitostí na ďalšie solidárne skúsenosti. 
V koordinačnej funkcii by účastnícke 
neziskové organizácie mali vytvárať väzby 
medzi organizáciami a uľahčovať 
výmenu účastníkov dobrovoľníckej 
služby.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Pozmeňujúci návrh 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „solidárna činnosť“ je 
vysokokvalitná dočasná činnosť 
prispievajúca k dosahovaniu cieľov 
Európskeho zboru solidarity, ktorá môže 
mať podobu dobrovoľníckych činností, 
stáží, pracovných miest, solidaritných 
projektov a činností súvisiacich s 
vytváraním sietí v rôznych oblastiach 
vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca 
európsku pridanú hodnotu a súlad so 
zdravotnými a bezpečnostnými predpismi;

(1) „solidárna činnosť“ je ľahko 
dostupná a inkluzívna vysokokvalitná 
dočasná činnosť všeobecného záujmu v 
rámci štruktúr neziskovej účastníckej 
organizácie, ktorá je zameraná na 
riešenie spoločenských potrieb v prospech 
komunity, pričom zároveň podporuje 
osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a 
profesionálny rozvoj jednotlivcov, projekty 
alebo činnosti súvisiace s vytváraním sietí, 
ktoré sa rozvíjajú vo vzťahu k rôznym 
oblastiam; solidárna činnosť prispieva k 
dosahovaniu cieľov Európskeho zboru 
solidarity; solidárna činnosť má podobu 
dobrovoľníckych činností, stáží, projektov 
solidarity a činností súvisiacich s 
vytváraním sietí v rôznych oblastiach 
vrátane tých v bode 13, a činností v súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv a politikou Únie, ako je 
záväzok ukončiť inštitucionalizáciu detí a 
osôb so zdravotným postihnutím a 
prijímanie a integrácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, najmä 
migrantov a žiadateľov o azyl; solidárna 
činnosť je časovo obmedzená, má 
stanovené jasné ciele, obsah, úlohy, 
štruktúru a rámec; treba poskytnúť 
primeranú finančnú podporu a právnu a 
sociálnu ochranu s cieľom zabezpečiť 
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európsku pridanú hodnotu a súlad so 
zdravotnými a bezpečnostnými predpismi 
a predpismi v sociálnej oblasti;

Or. en



AM\1178952SK.docx PE635.388v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

6.3.2019 A8-0079/198

Pozmeňujúci návrh 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „účastnícka organizácia“ je 
akýkoľvek verejný alebo súkromný 
subjekt, a to miestny, regionálny, 
vnútroštátny alebo medzinárodný, ktorému 
bola udelená značka kvality Európskeho 
zboru solidarity;

(5) „účastnícka organizácia“ je 
akýkoľvek verejný alebo súkromný 
neziskový subjekt, a to miestny, 
regionálny, vnútroštátny alebo 
medzinárodný, ktorý vykonáva činnosť vo 
všeobecnom záujme a ktorému bola 
udelená značka kvality Európskeho zboru 
solidarity;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Pozmeňujúci návrh 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) „dobrovoľník“ je osoba, ktorá sa 
zaregistrovala prostredníctvom portálu 
Európskeho zboru solidarity, ktorá 
vykonáva činnosti prospešné pre 
spoločnosť z vlastnej vôle; tieto činnosti 
sa vykonávajú na neziskové účely, sú 
prínosom pre osobný rozvoj 
dobrovoľníka, ktorý venuje svoj čas 
a energiu pre všeobecné dobro bez 
finančnej odmeny; dobrovoľník sa 
zúčastňuje na solidárnej činnosti v rámci 
Európskeho zboru solidarity 
zabezpečovanej účastníckou neziskovou 
organizáciou osvedčenou značkou kvality; 
dobrovoľníkovi sa nahrádzajú náklady 
priamo spojené s jeho činnosťou;

Or. en


