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8.3.2019 A8-0079/204

Pozměňovací návrh 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
za Výbor pro rozvoj

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Solidární činnosti, které budou 
mladým lidem nabízeny, by se měly 
vyznačovat vysokou kvalitou v tom 
smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné 
společenské potřeby, přispívat k posilování 
komunit, poskytovat mladým lidem 
možnost získat cenné znalosti a 
kompetence, být pro mladé lidi finančně 
dostupné a být prováděny v bezpečných a 
zdravotně nezávadných podmínkách.

(6) Solidární činnosti, které budou 
mladým lidem nabízeny, by se měly 
vyznačovat vysokou kvalitou v tom 
smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné 
společenské potřeby, přispívat k posilování 
komunit a budování kapacit, poskytovat 
mladým lidem možnost získat cenné 
znalosti a kompetence, být pro mladé lidi 
finančně dostupné a být prováděny v 
bezpečných a zdravotně nezávadných 
podmínkách, přičemž je třeba podporovat 
dialog s místními a regionálními orgány a 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
program orientovaný na potřeby, 
podpořilo se dobrovolnictví v 
partnerských zemích a solidární činnosti 
nabyly výrazné rozvojové hodnoty.
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8.3.2019 A8-0079/205

Pozměňovací návrh 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
za Výbor pro rozvoj

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tyto činnosti by měly být ku 
prospěchu komunit a zároveň podporovat 
osobní, vzdělávací, sociální, občanský 
i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou 
mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a 
pracovních míst, projektů nebo vytváření 
sítí zaměřených na různé oblasti, jako je 
vzdělávání a odborná příprava, 
zaměstnanost, rovnost žen a mužů, 
podnikání, zejména sociální podnikání, 
občanství a demokratická angažovanost, 
životní prostředí a ochrana přírody, 
opatření v oblasti klimatu, předcházení 
katastrofám, připravenost a obnova, 
zemědělství a rozvoj venkova, zajištění 
potravin a nepotravinového materiálu, 
zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost 
a kultura, tělesná výchova a sport, sociální 
pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace 
státních příslušníků třetích zemí, územní 
spolupráce a soudržnost, jakož i 
přeshraniční spolupráce. Součástí těchto 
solidárních činností by měl být i významný 
vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr 
díky příslušným aktivitám, jež mohou být 
účastníkům nabízeny před zahájením 
solidární činnosti, v jejím průběhu i po 
jejím skončení.

(10) Tyto činnosti by měly být ku 
prospěchu komunit a zároveň podporovat 
osobní, vzdělávací, sociální, kulturní, 
občanský i profesní rozvoj jednotlivce. 
Mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, 
stáží a pracovních míst, projektů nebo 
vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, 
jako je vzdělávání a odborná příprava, 
zaměstnanost, rovnost žen a mužů, 
podnikání, zejména sociální podnikání, 
oběhové hospodářství, občanství 
a demokratická angažovanost, životní 
prostředí a ochrana přírody, opatření 
v oblasti klimatu, předcházení přírodním i 
člověkem způsobeným katastrofám 
a obnova následující po takovýchto 
katastrofách, ochrana zranitelných 
skupin postižených katastrofami, 
odolnost, snižování chudoby, zabezpečení 
potravin, zemědělství a rozvoj venkova, 
zajištění potravin a nepotravinového 
materiálu, zdraví a dobré životní 
podmínky, tvořivost a kultura, tělesná 
výchova a sport, sociální pomoc 
a zabezpečení, přijímání a integrace 
státních příslušníků třetích zemí, především 
dětí bez doprovodu, předcházení 
konfliktům, mír a usmíření, lidská práva, 
rovnost žen a mužů, územní spolupráce 
a soudržnost, jakož i přeshraniční 
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spolupráce. Součástí těchto solidárních 
činností by měl být i významný vzdělávací 
a odborně vzdělávací rozměr díky 
příslušným aktivitám, jež mohou být 
účastníkům nabízeny před zahájením 
solidární činnosti, v jejím průběhu i po 
jejím skončení.
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8.3.2019 A8-0079/206

Pozměňovací návrh 206
Linda McAvan, Eleni Theocharous
za Výbor pro rozvoj

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jakýkoliv subjekt, který má zájem 
se zapojit do činnosti Evropského sboru 
solidarity, by měl po splnění příslušných 
podmínek obdržet značku kvality. Postup, 
který vede k udělení značky kvality, by 
měl být prováděcími orgány Evropského 
sboru solidarity vykonáván průběžně. 
Udělená značka kvality by měla být 
periodicky posuzována, a pokud by v 
kontextu provedených kontrol bylo zjištěno 
neplnění podmínek, jež vedly k jejímu 
udělení, mohla by být odebrána.

(18) Jakýkoliv subjekt, který má zájem 
se zapojit do činnosti Evropského sboru 
solidarity, by měl po splnění příslušných 
podmínek obdržet značku kvality. Postup, 
který vede k udělení značky kvality, by 
měl být prováděcími orgány Evropského 
sboru solidarity vykonáván průběžně v 
souladu se stávajícími systémy certifikace. 
Postup získávání této značky by měl být 
zjednodušen pro již certifikované 
organizace, zejména v rámci stávající 
iniciativy Humanitární dobrovolníci EU, 
a pro subjekty rámcových dohod o 
partnerství generálního ředitelství pro 
evropskou civilní ochranu a operace 
humanitární pomoci. Při tomto postupu 
by měly být řádně zohledňovány obdobné 
postupy prováděné podle nařízení (EU) č. 
375/2014, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/14751a, 
jakož i nařízení Rady (ES) č. 1257/961b. 
Udělená značka kvality by měla být 
periodicky posuzována, a pokud by v 
kontextu provedených kontrol bylo zjištěno 
neplnění podmínek, jež vedly k jejímu 
udělení, mohla by být odebrána. 

______________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 
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2018, kterým se stanoví právní rámec 
Evropského sboru solidarity a kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení 
(EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 
1313/2013/EU (Úř. věst. L 250, 4.10.2018, 
s. 1).
1b Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci 
(Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).
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8.3.2019 A8-0079/207

Pozměňovací návrh 207
Linda McAvan, Eleni Theocharous
za Výbor pro rozvoj

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropský sbor solidarity se 
zaměřuje na mladé lidi ve věku 18–30 let 
a předpokladem pro jejich účast na 
činnostech, které nabízí Evropský sbor 
solidarity, by měla být registrace na portálu 
Evropského sboru solidarity.

(27) Evropský sbor solidarity se 
zaměřuje především na mladé lidi ve věku 
18–30 let, avšak potřeby a okolnosti 
související s humanitární pomocí ve 
třetích zemích mohou vyžadovat účast 
odborníků překračujících tuto věkovou 
hranici. K účasti na činnostech, které 
nabízí Evropský sbor solidarity, by měla 
být nutná registrace na portálu Evropského 
sboru solidarity.
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8.3.2019 A8-0079/208

Pozměňovací návrh 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
za Výbor pro rozvoj

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je zvýšit 
účast mladých lidí a organizací na 
dostupných a vysoce kvalitních solidárních 
činnostech, a tím přispět k posílení 
soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii 
a v zahraničí a současně reagovat na 
společenské a humanitární výzvy na místě, 
a to s vynaložením zvláštního úsilí na 
podporu sociálního začlenění.

1. Obecným cílem programu je zvýšit 
účast mladých lidí a organizací na 
dostupných a vysoce kvalitních solidárních 
a neziskových činnostech, a tím přispět k 
posílení soudržnosti, solidarity, míru a 
demokracie v Unii a v zahraničí, pokročit 
v plnění cílů udržitelného rozvoje a 
současně reagovat na společenské a 
humanitární výzvy na místě, zejména 
pokud jde o snižování nebezpečí 
přírodních a člověkem způsobených 
katastrof a mimořádných situací v 
nestabilních zemích a zemích po skončení 
konfliktu, a to s vynaložením zvláštního 
úsilí na podporu sociálního začlenění.

Or. en


