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Τροπολογία 204
Linda McAvan, Ελένη Θεοχάρους
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 
είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να 
συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των 
κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 
γνώσεις και ικανότητες, να είναι 
οικονομικά προσιτές στους νέους και να 
υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(6) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 
είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να 
συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των 
κοινοτήτων και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων, να παρέχουν στους νέους την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 
γνώσεις και ικανότητες, να είναι 
οικονομικά προσιτές στους νέους και να 
υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο, 
ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο 
διάλογος με τις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένα πρόγραμμα 
προσανατολισμένο στις ανάγκες, να 
προωθείται ο εθελοντισμός στις χώρες 
εταίρους και να προστίθεται ισχυρή 
αναπτυξιακή αξία στις δραστηριότητες 
αλληλεγγύης.
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Τροπολογία 205
Linda McAvan, Ελένη Θεοχάρους
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του 
ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού 
πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης και εργασίας, έργων ή 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 
επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη 
και η δημοκρατική συμμετοχή, η 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, 
ετοιμότητα και αποκατάσταση σε 
περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η 
αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων 
και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία 
και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο 
πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο 
αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και 
προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και 
συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. 
Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να 

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, πολιτιστική, επαγγελματική 
εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως 
ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει 
τη μορφή δραστηριοτήτων εθελοντισμού, 
πρακτικής άσκησης και εργασίας, έργων ή 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 
επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα– η κυκλική οικονομία, 
η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική 
συμμετοχή, η προστασία του 
περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για 
το κλίμα, η πρόληψη και η αποκατάσταση 
σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, η προστασία ευάλωτων 
ομάδων που πλήττονται από 
καταστροφές, η ανθεκτικότητα, η μείωση 
της φτώχειας, η επισιτιστική ασφάλεια, η 
γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η 
παροχή τροφίμων και άλλων μη 
επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, 
η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η 
σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η 
κοινωνική πρόνοια και προστασία, η 
υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών,  ιδίως ασυνόδευτων ανηλίκων, η 
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προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης.

πρόληψη των συγκρούσεων, η ειρήνη και 
η συμφιλίωση, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η 
εδαφική συνεργασία και συνοχή και η 
διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι 
δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να 
προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης.
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Τροπολογία 206
Linda McAvan, Ελένη Θεοχάρους
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να 
συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα 
ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία 
που οδηγεί στην απονομή του σήματος 
ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει 
να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί 
να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας 
των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 
οδήγησαν στην απονομή του.

(18) Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να 
συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα 
ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία 
που οδηγεί στην απονομή του σήματος 
ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
σε συμφωνία με τα υφιστάμενα 
συστήματα πιστοποίησης. Η διαδικασία 
απόκτησης σήματος θα πρέπει να 
απλουστευθεί για τους οργανισμούς που 
έχουν ήδη πιστοποιηθεί, ιδίως στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και για 
τους συμμετέχοντες σε συμφωνίες 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη παρόμοιες διαδικασίες 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
375/2014, του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α, καθώς και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του 
Συμβουλίου1β. Το χορηγηθέν σήμα 
ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται 
περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, 
κατόπιν διενέργειας των σχετικών 



AM\1179171EL.docx PE635.388v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται 
πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην 
απονομή του. 

______________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης 
αριθ. 1313/2013/ΕΕ (ΕΕ L 250 της 
4.10.2018, σ. 1).
1β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163, 
2.7.1996, σ. 1).
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Τροπολογία 207
Linda McAvan, Ελένη Θεοχάρους
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών 
και για τη συμμετοχή στις 
δραστηριότητες που παρέχει το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στη 
διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης.

(27) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
απευθύνεται πρωτίστως σε νέους ηλικίας 
18-30 ετών, ενώ οι ανάγκες και το πλαίσιο 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες 
μπορεί να δικαιολογούν τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων πάνω από την ηλικία 
αυτή. Για τη συμμετοχή στις 
δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης απαιτείται 
προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή 
πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης.
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Τροπολογία 208
Linda McAvan, Ελένη Θεοχάρους
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και 
φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής 
ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, 
ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της 
συνοχής, της αλληλεγγύης και της 
δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, 
και στην πρακτική αντιμετώπιση 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες 
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και 
φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής 
ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως 
μέσο συμβολής στην ενίσχυση της 
συνοχής, της αλληλεγγύης, της ειρήνης 
και της δημοκρατίας στην Ένωση και 
εκτός αυτής, στην επίτευξη προόδου προς 
την επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, στην πρακτική αντιμετώπιση 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
μείωση των κινδύνων από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές και 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε 
ευάλωτες χώρες και χώρες μετά από 
συγκρούσεις, με ιδιαίτερες προσπάθειες 
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Or. en


