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8.3.2019 A8-0079/204

Pozmeňujúci návrh 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
v mene Výboru pre rozvoj

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Solidárne činnosti ponúkané 
mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom 
zmysle, že by mali reagovať na 
neuspokojené spoločenské potreby, 
prispievať k posilňovaniu komunít, 
ponúkať mladým ľuďom príležitosť na 
získanie cenných poznatkov a schopností, 
mali by byť finančne dostupné pre mladých 
ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom 
a zdravom prostredí.

(6) Solidárne činnosti ponúkané 
mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom 
zmysle, že by mali reagovať na 
neuspokojené spoločenské potreby, 
prispievať k posilňovaniu komunít 
a budovaniu kapacít, ponúkať mladým 
ľuďom príležitosť na získanie cenných 
poznatkov a schopností, mali by byť 
finančne dostupné pre mladých ľudí a mali 
by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom 
prostredí, zatiaľ čo by sa mal podporovať 
dialóg s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a zainteresovanými stranami s 
cieľom zabezpečiť program zameraný na 
potreby a podporiť dobrovoľníctvo v 
partnerských krajinách a pridať silnú 
rozvojovú hodnotu činnostiam v oblasti 
solidarity.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/205

Pozmeňujúci návrh 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
v mene Výboru pre rozvoj

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Program 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, 
kultúrny, 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, obehové hospodárstvo, 
občianstvo a demokratická angažovanosť, 
životné prostredie a ochrana prírody, 
opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie 
prírodným katastrofám alebo katastrofám 
spôsobeným človekom, obnova po týchto 
katastrofách, ochrana zraniteľných 
skupín postihnutých katastrofami, 
odolnosť, odstraňovanie chudoby, 
potravinová bezpečnosť, 
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 detí bez 
sprievodu, predchádzanie konfliktom, 
mier a zmierenie, ľudské práva, rodová 
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rovnosť, 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.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/206

Pozmeňujúci návrh 206
Linda McAvan, Eleni Theocharous
v mene Výboru pre rozvoj

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Každý subjekt, ktorý sa chce 
zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, 
by mal získať značku kvality za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
podmienky. Vykonávacie orgány 
Európskeho zboru solidarity by mali 
nepretržite realizovať postup vedúci 
k udeleniu značky kvality. Udelené značky 
kvality by sa mali pravidelne 
prehodnocovať, pričom ich možno odňať, 
ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že 
podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už 
nie sú splnené.

(18) Každý subjekt, ktorý sa chce 
zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, 
by mal získať značku kvality za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
podmienky. Vykonávacie orgány 
Európskeho zboru solidarity by mali 
nepretržite realizovať postup vedúci 
k udeleniu značky kvality v súlade s 
existujúcimi systémami certifikácie. 
Proces získania značky by sa mal 
zjednodušiť pre organizácie, ktoré sú už 
certifikované, najmä v rámci súčasných 
dobrovoľníkov pomoci EÚ, a pre zmluvné 
strany rámcových dohôd o partnerstve 
s Generálnym riaditeľstvom Európskej 
komisie pre civilnú ochranu a operácie 
humanitárnej pomoci. Pri tomto postupe 
by sa mali náležite zohľadniť podobné 
postupy vykonávané podľa nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 375/2014 a (EÚ) 2018/14751a, ako aj 
podľa nariadenia Rady (ES) č. 1257/961b. 
Udelené značky kvality by sa mali 
pravidelne prehodnocovať, pričom ich 
možno odňať, ak sa v rámci vykonaných 
kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli 
k ich udeleniu, už nie sú splnené. 

______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, 
ktorým sa stanovuje právny rámec 
Európskeho zboru solidarity a ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, 
nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 
a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 
(Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1).
1b Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. 
júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. 
ES L 163, 2.7.1996, s. 1).

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/207

Pozmeňujúci návrh 207
Linda McAvan, Eleni Theocharous
v mene Výboru pre rozvoj

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Európsky zbor solidarity sa 
zameriava na mladých ľudí vo veku 18 až 
30 rokov a účasť na činnostiach, ktoré 
ponúka, by mala byť podmienená 
predchádzajúcou registráciou na jeho 
portáli.

(27) Európsky zbor solidarity sa 
primárne zameriava na mladých ľudí 
vo veku 18 až 30 rokov, pričom potreby 
a kontext humanitárnej pomoci v tretích 
krajinách môžu odôvodniť účasť 
odborníkov vo vyššom než uvedenom 
veku. Účasť na činnostiach, ktoré ponúka, 
by mala byť podmienená predchádzajúcou 
registráciou na jeho portáli.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/208

Pozmeňujúci návrh 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
v mene Výboru pre rozvoj

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu je 
zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na 
dostupných a vysokokvalitných 
solidárnych činnostiach, a tým prispieť 
k posilňovaniu súdržnosti, solidarity 
a demokracie v Únii a mimo nej, riešiť 
spoločenské a humanitárne výzvy na 
mieste, predovšetkým v snahe podporiť 
sociálne začlenenie.

1. Všeobecným cieľom programu je 
zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na 
dostupných a vysokokvalitných 
solidárnych a neziskových činnostiach, 
a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti, 
solidarity, mieru a demokracie v Únii 
a mimo nej, ako aj dosiahnuť pokrok pri 
plnení cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, a teda riešiť spoločenské 
a humanitárne výzvy na mieste, najmä 
pokiaľ ide o zníženie rizika prírodných 
katastrof a katastrof spôsobených 
človekom a núdzových situácií 
v nestabilných krajinách a krajinách 
po ukončení konfliktu, predovšetkým 
v snahe podporiť sociálne začlenenie.

Or. en


