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8.3.2019 A8-0079/204

Módosítás 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
a Fejlesztési Bizottság nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fiatalok számára kínált 
szolidaritási tevékenységeknek kiváló 
minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ 
kell adniuk a kielégítetlen társadalmi 
igényekre, hozzá kell járulniuk a 
közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell 
kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes 
tudásra és készségekre tegyenek szert, 
anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a 
fiatalok számára, illetve biztonságos és 
egészséges körülmények között kell 
megvalósulniuk.

(6) A fiatalok számára kínált 
szolidaritási tevékenységeknek kiváló 
minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ 
kell adniuk a kielégítetlen társadalmi 
igényekre, hozzá kell járulniuk a 
közösségek erősítéséhez és a készségek 
gyarapításához, lehetőségeket kell 
kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes 
tudásra és készségekre tegyenek szert, 
anyagilag is hozzáférhetőnek kell lenniük 
a fiatalok számára, illetve biztonságos és 
egészséges körülmények között kell 
megvalósulniuk, ugyanakkor bátorítani 
kell a helyi és a regionális hatóságokkal, 
valamint az érintettekkel való párbeszédet 
a partnerországokban a szükségleteken 
alapuló program biztosítása és az 
önkéntesség előmozdítása, valamint a 
szolidaritás megnyilvánulásainak 
határozott fejlesztési értékkel való bővítése 
érdekében.
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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, tanulmányi, szociális, 
kulturális, 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), körforgásos gazdaság, 
állampolgárság és demokratikus részvétel, 
környezet- és természetvédelem, az 
éghajlatváltozással összefüggő 
tevékenységek, a természeti és emberi 
tevékenység által okozott katasztrófák 
megelőzése, valamint az ezeket követő 
helyreállítás, illetve a szerencsétlenül járt, 
kiszolgáltatott csoportok védelme, az 
ellenálló képesség megerősítése, a 
szegénység visszaszorítása, 
élelmezésbiztonság, 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 (különösen a kísérő nélküli 



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

tevékenységekben. gyermekeké), konfliktusmegelőzés, béke- 
és megbékélési folyamat, emberi jogok, a 
nemek közötti egyenlőség, 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 
tevékenységekben.

Or. en
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt venni kívánó minden 
jogalanynak minőségi védjegyet kell 
kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő 
feltételeket. A minőségi védjegy kiadását 
biztosító eljárást az Európai Szolidaritási 
Testület végrehajtó szervezeteinek kell 
folyamatos jelleggel működtetniük. A 
kiadott minőségi védjegyet rendszeresen 
újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, 
ha az elvégzendő ellenőrzések során 
megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz 
vezető feltételek már nem teljesülnek.

(18) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt venni kívánó minden 
jogalanynak minőségi védjegyet kell 
kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő 
feltételeket. A minőségi védjegy kiadását 
biztosító eljárást az Európai Szolidaritási 
Testület végrehajtó szervezeteinek kell 
folyamatos jelleggel működtetniük a 
jelenleg létező tanúsítási rendszerekkel 
összhangban. A védjegy megszerzésének 
folyamatát egyszerűsíteni kell a már 
tanúsított szervezetek számára, különösen 
a jelenlegi uniós segítségnyújtó 
önkéntesek és a Bizottság Európai Polgári 
Védelem és Humanitárius 
Segítségnyújtási Műveletek 
Főigazgatósága partnerségi 
keretmegállapodásainak részesei számára. 
Ezen eljárás során kellően figyelembe kell 
venni a 375/2014/EU és az (EU) 
2018/1475 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a, valamint az 1257/96/EK 
tanácsi rendelet1b szerint végrehajtott 
hasonló eljárásokat. A kiadott minőségi 
védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, 
de vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő 
ellenőrzések során megállapítást nyer, 
hogy a kiadáshoz vezető feltételek már 
nem teljesülnek. 
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______________________
1a Az Európai Szolidaritási Testület jogi 
keretének meghatározásáról és az 
1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU 
rendelet, valamint az 1313/2013/EU 
határozat módosításáról szóló, 2018. 
október 2-i (EU) 2018/1475 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 250., 
2018.10.4., 1. o.).
1b A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. 
június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).
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Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Európai Szolidaritási Testület 
tevékenységei 18 és 30 év közötti 
fiataloknak szólnak, akiknek a részvétel 
előtt regisztrálniuk kell az Európai 
Szolidaritási Testület portálján.

(27) Az Európai Szolidaritási Testület 
tevékenységei elsősorban 18 és 35 év 
közötti fiataloknak szólnak, azonban a 
harmadik országokban biztosított 
humanitárius segítségnyújtással 
összefüggő szükségletek és körülmények 
indokolhatják ennél idősebb szakértők 
részvételét. Az Európai Szolidaritási 
Testület által kínált tevékenységekben 
való részvétel előtt regisztrálni kell az 
Európai Szolidaritási Testület portálján.

Or. en
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program általános célja, hogy 
fokozza a fiatalok és a különböző 
szervezetek részvételét az elérhető és 
színvonalas szolidaritási 
tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a 
kohézió, a szolidaritás és a demokrácia 
erősítéséhez az Unión belül és kívül 
egyaránt, és elősegítse a társadalmi és 
humanitárius kihívások helyszíni kezelését, 
különös figyelmet fordítva a társadalmi 
befogadás előmozdítására.

(1) A program általános célja, hogy 
fokozza a fiatalok és a különböző 
szervezetek részvételét az elérhető és 
színvonalas szolidaritási, illetve non-profit 
tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a 
kohézió, a szolidaritás, a béke és a 
demokrácia erősítéséhez az Unión belül és 
kívül egyaránt, valamint előbbre vigye a 
fenntartható fejlődési célok 
megvalósítását és elősegítse a társadalmi 
és humanitárius kihívások helyszíni 
kezelését – elsősorban a természetes és az 
emberi tevékenység által előidézett 
katasztrófáknak, illetve az érzékeny 
helyzetű, konfliktusból kilábaló 
országokban a vészhelyzetek 
kialakulásának a kockázatát csökkentve – 
különös figyelmet fordítva a társadalmi 
befogadás előmozdítására.

Or. en


