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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Zpravodaj vítá návrh Evropské komise na zavedení Evropského sboru solidarity (ESC) ze dne 

30. května 2017. EU je založena na solidaritě: solidaritě mezi občany, přeshraniční solidaritě 

mezi členskými státy a solidaritě při svých činnostech na území Unie i ve světě. Solidarita je 

sdílená hodnota, která je v EU silně vnímána. Je součástí základní struktury, díky níž je 

evropský sen inspirací pro další a další generace a o níž se opírají společné hodnoty celé Unie. 

 

Stávající návrh ESC poskytuje zvláštní právní základ pro iniciativu, která dává mladým lidem 

v celé EU příležitost zasazovat se o lepší Unii na podporu evropského projektu a současně 

rozvíjet své dovednosti.  

 

Zpravodaj je však pevně přesvědčen, že tento sbor si zasluhuje vlastní, vyhrazený rozpočet. 

Na období 2018–2020 Komise navrhuje financovat ESC ze tří čtvrtin přerozdělením 

prostředků z probíhajících programů v rámci jejich stávajících finančních přídělů: 197,7 

milionu EUR má být převedeno z programu Erasmus+, 10 milionů EUR z programu pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a 47,3 milionu EUR z programů v jiných okruzích (z 

toho 35 milionů EUR z Evropského sociálního fondu (ESF), 6 milionů EUR z mechanismu 

civilní ochrany, 4,5 milionu EUR z programu LIFE a 1,8 milionu EUR z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)). Pouze u čtvrtiny celkového finančního 

krytí ESC by se jednalo o „čerstvé“ prostředky.  

 

Zpravodaj důrazně odmítá systém, podle něhož má být ESC financován do značné míry na 

úkor klíčových činností dalších důležitých programů EU, které mají vlastní cenné poslání, cíle 

a odpovídající finanční prostředky, jež byly naplánovány na začátku současného VFR. Co 

mohlo být přijatelné v první, pilotní fázi ESC, aby mohly být činnosti zahájeny bez dalších 

prodlev, nelze považovat za střednědobé nebo dlouhodobé financování důležitého programu, 

který si zasluhuje nejen vlastní právní základ, ale i ambiciózní krytí čerstvými prostředky.  

 

Po vyčerpání dostupných rozpětí vyžadují nové politické priority současného VFR nové 

zdroje získané prostřednictvím ustanovení o flexibilitě a zvláštních nástrojů, jež stanoví 

nařízení o VFR. Pokud je ESC skutečně novou prioritní iniciativou, jak je uvedeno ve 

společném prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017, je logické, aby obdržela 

čerstvé prostředky a mohla tak naplňovat své cíle, aniž by poškozovala probíhající programy 

a projekty financované z prostředků EU.  

 

Zpravodaj zastává názor, že k financování ESC v období 2018–2020 by měly být využity 

nástroje flexibility, které jsou k dispozici ve stávajícím VFR a které byly posíleny při revizi v 

polovině období, jako je nástroj pružnosti a celkové rozpětí pro závazky. Převody prostředků 

lze akceptovat pouze tehdy, pokud se s nimi počítalo již na počátku programu, jako tomu bylo 

v případě financování vnitrounijních činností evropské dobrovolné služby v rámci programu 

Erasmus+. Zrušení převodů prostředků ve prospěch ESF z oddílů určených na EaSI, ESF, 

civilní ochranu, LIFE a ARD a jejich navrácením do původních rozpočtových položek v 

souladu s původním finančním plánováním hodlá dát zpravodaj jasně najevo, jak by měla být 

tato iniciativa financována.  

 

 

LIFE, který je zaměřen na řešení environmentálních a klimatických problémů, přinesl značné 

zlepšení stavu životního prostředí v EU. Aby bylo možné pokračovat v boji proti klimatické 
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změně a dodržet závazky přijaté v rámci Pařížské dohody COP21, neměly by být prostředky 

tohoto programu převáděny na jiné účely.  

 

EZFRV a ESF jako součást strukturálních a investičních fondů EU (ESIF) přispívají ke 

zvyšování hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Cílem ESIF je zmenšovat rozdíly 

v úrovni rozvoje jednotlivých regionů. ESC by neměl být financován z prostředků 

odčerpaných z politiky soudržnosti. 

 

Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie koordinují Unie a členské státy své 

systémy pro předcházení přírodním a člověkem způsobeným katastrofám, připravenost a 

odezvu na ně. Vzhledem k významnému nárůstu počtu, závažnosti a složitosti přírodních a 

člověkem způsobených katastrof v posledních letech, mimo jiné v důsledku klimatické 

změny, je společný integrovaný přístup k řešení krizí o to důležitější. V tomto kontextu 

zpravodaj považuje za nepřijatelné převádět na ESC prostředky určené na civilní ochranu. 

 

Dále zpravodaj navrhuje posílení ustanovení o monitorování a hodnocení ESC. 

 

Závěrem zpravodaj důrazně vybízí Komisi, aby vypracovala jasný a ambiciózní návrh na 

provádění a financování ESC od roku 2021, jak přislíbila.  

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

18) Toto nařízení stanovuje finanční 

příděl pro období 2018–2020, který má 

představovat hlavní referenční částku dle 

ustanovení bodu 17 Interinstitucionální 

dohody mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení23 pro Evropský 

parlament a Radu během každoročního 

rozpočtového procesu. Hlavní referenční 

částka zahrnuje přerozdělení z programu 

Erasmus+ (197,7 milionu EUR) a z 

Programu pro zaměstnanost a sociální 

inovace (10 milionů EUR) pro rozpočtové 

roky 2018, 2019 a 2020 a je doplněna 

příspěvky z několika programů Unie v 

rámci různých okruhů, k nimž patří 

Evropský sociální fond, mechanismus 

civilní ochrany Unie, program LIFE a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova. 

18) Toto nařízení stanovuje finanční 

příděl 341,5 milionu EUR v běžných 

cenách pro období 2018–2020, který má 

představovat hlavní referenční částku dle 

ustanovení bodu 17 Interinstitucionální 

dohody mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení23 pro Evropský 

parlament a Radu během každoročního 

rozpočtového procesu. Tento finanční 

příděl by měl zahrnovat částku 197,7 

milionu EUR, která byla původně 

vyčleněna na financování Evropské 

dobrovolné služby v Unii v rámci 
programu Erasmus+ pro rozpočtové roky 

2018, 2019 a 2020, vzhledem k tomu, že 

tyto činnosti musí být převedeny do 

programu Evropského sboru solidarity. 

Vzhledem k tomu, že je třeba zabránit 

negativním dopadům na financování 
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stávajících víceletých programů, je třeba 

zbývající částku na financování 

Evropského sboru solidarity získat 

výhradně z nepřiděleného rozpětí v rámci 

stropů víceletého finančního rámce. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. 

prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o 

rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení, Úř. věst. C 373, 

20.12.2013, s. 1. 

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. 

prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o 

rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení, Úř. věst. C 373, 

20.12.2013, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (38a) Ve svém usnesení ze dne 2. února 

2017 o provádění nařízení, kterým se 

zavádí program Erasmus+1a, Evropský 

parlament vybídl Komisi a členské státy, 

aby nové iniciativě Evropského sboru 

solidarity poskytly prostředky z rozpočtu, 

aniž by došlo k podfinancování jiných 

stávajících a prioritních programů. 

 ___________________ 

 1a Přijaté texty, P8_TA(2017)0018. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 b) Ve svém usnesení ze dne 5. 

července 2017 o mandátu pro třístranná 

jednání o návrhu rozpočtu na rozpočtový 

rok 20181a Evropský parlament se 

znepokojením konstatoval, že navzdory 

varování ze strany Parlamentu počítá 
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legislativní návrh, který byl přijat dne 30. 

května 2017, s tím, že rozpočet na ESC by 

byl ze tří čtvrtin financován z prostředků 

přerozdělených ze stávajících programů, 

zejména z programu Erasmus+ (197,7 

milionu EUR), a zdůraznil, že veškeré 

nové politické závazky by měly být 

financovány prostřednictvím nových 

prostředků, a nikoli přerozdělením 

prostředků ze stávajících programů. 

 _____________________ 

 1a Přijaté texty, P8_TA-PROV(2017)0302. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (38 c) Na Evropský sbor solidarity je 

nutné zajistit samostatné financování a 

samostatné rozpočtové prostředky, a nikoli 

snižovat rozpočet na jiné politiky na 

podporu mládeže, vzdělávání, odborné 

přípravy, zaměstnanosti a solidarity. Tyto 

finanční zdroje je nutné vynakládat 

optimálně a transparentně. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 39 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Finanční příděl Evropského sboru 

solidarity v rámci okruhu 1a víceletého 

finančního rámce také vychází z finančních 

prostředků přerozdělených z programu 

Erasmus+. Tyto prostředky by měly 

pocházet zejména z částek vyčleněných na 

financování činností Evropské dobrovolné 

služby, které by spadaly pod rámec 

umístění dobrovolníků dle tohoto nařízení. 

Kromě toho by některé vyčleněné částky 

(39) Finanční příděl Evropského sboru 

solidarity v rámci okruhu 1a víceletého 

finančního rámce vychází z finančních 

prostředků přerozdělených z programu 

Erasmus+. Tyto prostředky by měly 

pocházet výhradně z částek vyčleněných 

na financování činností Evropské 

dobrovolné služby, které by spadaly pod 

rámec umístění dobrovolníků dle tohoto 

nařízení. 
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nástroje pro záruky za studentské půjčky, 

které pravděpodobně nebudou využity v 

rámci programu Erasmus+, měly být v 

zájmu poskytování adekvátního 

spolufinancování provozních nákladů 

národních agentur přerozděleny a 

uvedeny do většího souladu s absorpční 

kapacitou této činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 40 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Finanční příděl Evropského sboru 

solidarity v rámci okruhu 1a víceletého 

finančního rámce by měl být dále doplněn 

finančními příspěvky z jiných programů a 

okruhů, což vyžaduje změnu nařízení 

(EU) č. 1293/201327, (EU) č. 1303/201328, 

(EU) č. 1305/201329, (EU) č. 1306/201330 

a rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 1313/201331. 

vypouští se 

__________________  

27 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. 

prosince 2013 o zřízení programu pro 

životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. 

věst. L 347, 20.12.2013, s. 185). 

 

28 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o 

obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 

Evropském námořním a rybářském fondu 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
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320). 

29 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 

(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487). 

 

30 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o financování, řízení a 

sledování společné zemědělské politiky a o 

zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, 

(ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 

814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 

485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 

549). 

 

31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 

2013 o mechanismu civilní ochrany Unie 

(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924). 

 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „dobrovolnictvím“ se rozumí 

neplacené dobrovolné služby na plný 

úvazek po dobu až dvanácti měsíců, 

kterými mohou mladí lidé přispět ke 

každodenní práci organizací působících v 

oblastech solidarity, jejichž konečným 

účelem je prospěch komunit, v nichž jsou 

příslušné činnosti prováděny, a které mají 

významný studijní a vzdělávací rozměr 

umožňující mladým dobrovolníkům získat 

dovednosti, kompetence a znalosti, jež 

budou užitečné pro jejich osobní, 

vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež 

také přispějí ke zvýšení jejich 

zaměstnatelnosti; 

6) „dobrovolnictvím“ se rozumí 

neplacené dobrovolné služby na plný 

úvazek32 po dobu až dvanácti měsíců, 

kterými mohou mladí lidé přispět 

ke každodenní práci neziskových 

organizací působících v oblastech 

solidarity, jejichž konečným účelem je 

prospěch komunit, v nichž jsou příslušné 

činnosti prováděny, a které mají významný 

studijní a vzdělávací rozměr umožňující 

mladým dobrovolníkům získat dovednosti 

a kompetence, jež budou užitečné pro 

jejich osobní, vzdělávací, sociální 

a profesní rozvoj a jež také přispějí ke 

zvýšení jejich zaměstnatelnosti; 

_________________ _________________ 
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32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost 

prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, 

sedm hodin denně. 

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost 

prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, 

sedm hodin denně. 

Odůvodnění 

Je nezbytné výslovně vyloučit veškeré dobrovolnické činnosti mimo neziskových organizací. V 

opačném případě bychom se dostali do rozporu s vnitrostátními ustanoveními některých 

členských států v oblasti dobrovolnictví, např. Belgie a Francie. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytnout mladým lidem, 

s podporou zúčastněných organizací, 

snadno dostupné příležitosti pro zapojení 

se do solidárních činností a současně 

zlepšovat jejich dovednosti a kompetence v 

rámci osobního, vzdělávacího, sociálního, 

občanského a profesního rozvoje, jakož 

i jejich zaměstnatelnost a usnadnit jim 

přechod na trh práce, a to i podporou 

mobility mladých dobrovolníků, stážistů a 

pracovníků; 

a) poskytnout mladým lidem, s 

podporou zúčastněných organizací, snadno 

dostupné příležitosti pro zapojení se do 

solidárních činností a současně zlepšovat 

jejich znalosti, dovednosti a kompetence v 

rámci osobního, vzdělávacího, sociálního, 

občanského, kulturního a profesního 

rozvoje, jakož i jejich zaměstnatelnost a 

usnadnit jim přechod na trh práce, a to i 

podporou mobility mladých dobrovolníků, 

stážistů a pracovníků; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) přípravu informačních kampaní s 

cílem seznámit veřejnost s činností 

Evropského sboru solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Částka uvedená v odstavci 1 

zahrnuje finanční krytí ve výši 

294 200 000 EUR v běžných cenách 

doplněné o příspěvky z: 

2. Částka uvedená v odstavci 1 

zahrnuje finanční krytí ve výši 197 700 000 

v běžných cenách, což odpovídá částce 

původně vyčleněné na financování 

činností Evropského sboru solidarity v 

Unii v rámci programu Erasmus+. 

Zbývající částka 143 800 000 EUR na 

financování Evropského sboru solidarity 

bude získána výhradně z nepřiděleného 

rozpětí v rámci stropů víceletého 

finančního rámce. 

_________________  

33  Toto finanční krytí představuje hlavní 

referenční částku ve smyslu bodu 17 

interinstitucionální dohody (2013/C 

373/01) mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Evropského sociálního fondu, 

který se podílí 35 000 000 EUR v běžných 

cenách; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) mechanismu civilní ochrany Unie, 

který se podílí 6 000 000 EUR v běžných 

cenách; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  13 
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Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) programu LIFE, který se podílí 4 

500 000 EUR v běžných cenách; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova, který se podílí 1 

800 000 EUR v běžných cenách. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Roční prostředky schvaluje 

Evropský parlament a Rada v mezích 

víceletého finančního rámce. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Za účelem pokrytí podobných 

výdajů mohou být v případě potřeby 

vyčleněné prostředky zapsány do rozpočtu 

na období po roce 2020, aby se umožnilo 

řízení akcí, které do 31. prosince 2020 

nebudou ještě dokončeny. 

5. Za účelem pokrytí podobných 

výdajů mohou být v případě potřeby 

vyčleněné prostředky na platby zapsány do 

rozpočtu na období po roce 2020, aby se 

umožnilo řízení akcí, které do 31. prosince 

2020 nebudou ještě dokončeny. 

 

Pozměňovací návrh  17 
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Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Žádost subjektu způsobilého k 

tomu, aby se stal zúčastněnou organizací 

Evropského sboru solidarity, posoudí 

příslušný prováděcí orgán Evropského 

sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou 

činnosti uvedeného subjektu v souladu 

s požadavky Evropského sboru solidarity. 

2. Žádost subjektu způsobilého k 

tomu, aby se stal zúčastněnou organizací 

Evropského sboru solidarity, posoudí 

příslušný prováděcí orgán Evropského 

sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou 

činnosti uvedeného subjektu v souladu se 

zásadami a kritérii uvedenými v chartě 
Evropského sboru solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na základě tohoto posouzení může 

být subjektu udělena značka kvality 

Evropského sboru solidarity. Získaná 

značka se pravidelně opětovně posuzuje a 

může být odňata. 

3. Na základě tohoto posouzení může 

být subjektu udělena značka kvality 

Evropského sboru solidarity. Získaná 

značka se pravidelně opětovně nejméně 

každé dva roky posuzuje a může být 

odňata, pokud činnost uvedeného subjektu 

nadále není v souladu se zásadami a 

kritérii uvedenými v chartě Evropského 

sboru solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Každý subjekt, který získal značku 

kvality Evropského sboru solidarity, je 

zapsán do databáze zúčastněných 

organizací na Evropském portálu pro 

mládež, k němuž mají přístup všichni 

mladí Evropané. 
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Odůvodnění 

V současnosti jsou struktury akreditované v rámci EDS začleňovány do evropské databáze 

organizací EDS na Evropském portálu pro mládež. To umožňuje informovat mladé lidi o 

těchto subjektech. Je proto důležité učinit podobná opatření i u ESS. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise ve spolupráci se 

zúčastněnými zeměmi pravidelně 

monitoruje výkonnost Evropského sboru 

solidarity, pokud jde o dosahování jeho 

cílů. 

1. Komise ve spolupráci se 

zúčastněnými zeměmi pravidelně 

monitoruje výkonnost a výsledky 

Evropského sboru solidarity, pokud jde o 

dosahování jeho cílů, zejména o jeho 

příspěvek ke zvyšování soudržnosti a 

solidarity v Evropě, a podává příslušné 

zprávy. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) počet účastníků v dobrovolnických 

umístěních (vnitrostátních 

i přeshraničních), 

a) počet a profil účastníků v 

dobrovolnických umístěních 

(vnitrostátních i přeshraničních), 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) počet účastníků umístěných v rámci 

stáží (vnitrostátních i přeshraničních), 

b) počet a profil účastníků umístěných 

v rámci stáží (vnitrostátních i 

přeshraničních), 

 

Pozměňovací návrh  23 
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Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) počet účastníků umístěných do 

zaměstnání (vnitrostátních 

i přeshraničních), 

c) počet a profil účastníků umístěných 

do zaměstnání (vnitrostátních i 

přeshraničních), 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počet účastníků v solidárních 

projektech, 

d) počet a profil účastníků v 

solidárních projektech, 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) míra spokojenosti účastníků a 

zúčastněných organizací, pokud jde o 

kvalitu umístění, školení, jazykovou 

podporu, administrativní podporu, 

pojištění a podporu po umístění. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 b) míra zaměstnanosti mladých lidí, 

kteří byli účastníky. 

Odůvodnění 

Nesmíme zapomínat na to, že jedním z cílů Evropského sboru solidarity je zlepšit 

zaměstnatelnost mladých lidí a usnadnit jejich přechod na trh práce. 



 

AD\1142056CS.docx 15/21 PE610.649v03-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V roce 2020 Komise zveřejní 

zprávu hodnotící pokrok při dosahování 

cílů Evropského sboru solidarity, včetně 

cíle nabídnout mladým lidem do roku 2020 

v rámci tohoto sboru 100 000 příležitostí 

(zahrnujících všechna umístění a projekty 

uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b)). 

3. V roce 2019 Komise zveřejní 

zprávu o dosažených výsledcích a o 

kvalitativních a kvantitativních aspektech 

provádění programu, v níž zhodnotí 
pokrok při dosahování cílů Evropského 

sboru solidarity, včetně cíle nabídnout 

mladým lidem do roku 2020 v rámci tohoto 

sboru 100 000 příležitostí (zahrnujících 

všechna umístění a projekty uvedené v čl. 

7 odst. 1 písm. a) a b)), a nákladovou 

efektivitu programu, kterou předá 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů.  

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Čtyři roky od data použitelnosti 

tohoto nařízení provede Komise nezávislé 

hodnocení tohoto nařízení a předloží 

zprávu o hlavních zjištěních Evropskému 

parlamentu, Radě, Výboru regionů 

a Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru. 

4. Komise provede nezávislé 

hodnocení tohoto nařízení ex post, v němž 

posoudí účinnost, účelnost a dopad 

programu s ohledem na jeho cíle, a 

nejpozději do 30. června 2021 předloží 
zprávu o hlavních zjištěních, včetně 

doporučení pro budoucí provádění 

programu, Evropskému parlamentu, Radě, 

Výboru regionů a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru. V 

rámci tohoto hodnocení Komise zajistí 

pravidelné konzultace se všemi 

zainteresovanými stranami, včetně 

účastníků, zúčastněných organizací a 

dotčených místních společenství. Výsledky 

hodnocení budou využity při navrhování 

budoucí podoby programu a přidělování 
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zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 1288/2013 

Čl. 18 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) až 1,5 % na nástroj pro záruky za 

studentské půjčky; 

c) 3,5 % z nástroje pro záruky za 

studentské půjčky; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Článek 27 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 27 vypouští se 

Změna nařízení (EU) č. 1293/2013  

V článku 4 nařízení (EU) č. 1293/2013 se 

doplňuje nový odstavec, který zní: 

 

„3. Maximální částka 3 000 000 EUR 

v běžných cenách z podprogramu pro 

životní prostředí určených na prioritní 

oblast „správa a informace v oblasti 

životního prostředí“ a 1 500 000 EUR 

v běžných cenách z podprogramu pro 

oblast klimatu určených na prioritní 

oblast „správa a informace v oblasti 

klimatu“ se přiděluje na financování 

projektů ve smyslu čl. 17 odst. 4 

prováděných Evropským sborem solidarity 

v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, 

které přispívají k jedné nebo více z těchto 

prioritních oblastí ve smyslu článků 9 

a 13. Toto přidělení se provede pouze 

v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, 

bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení 

(EU) č. 1293/2013. “ 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Článek 28 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 28 vypouští se 

Změny nařízení (EU) č. 1303/2013  

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:  

1. Ustanovení čl. 58 odst. 1 se mění 

takto: 

 

a) první pododstavec se nahrazuje 

tímto: 

 

„Z ESI fondů lze z podnětu Komise 

financovat opatření nezbytná pro 

provádění tohoto nařízení, která se 

zaměřují na přípravu, monitorování, 

správní a technickou pomoc, hodnocení, 

audit a kontrolu, a lze z nich financovat 

akce podle nařízení (EU) 2017/XXX, jak 

je uvedeno ve třetím pododstavci, pokud 

tato opatření sledují cíle hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti.“ 

 

b) v třetím pododstavci se doplňuje 

nové písmeno m), které zní: 

 

„m) akce financovaná podle nařízení 

(EU) 2017/XXX o Evropské iniciativě 

solidarity, jejímž účelem je posílit osobní, 

vzdělávací, sociální, občanský a profesní 

rozvoj mladých lidí, jakož i jejich 

zaměstnatelnost a usnadnění přechodu 

na trh práce.“ 

 

2. V čl. 91 odst. 3 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní: 

 

„Částka 35 000 000 EUR v běžných 

cenách z částky přidělené na technickou 

pomoc z podnětu Komise se přidělí 

Evropské iniciativě solidarity na podporu 

jejích akcí v souladu s čl. 9 odst. 2 

písm. a) nařízení (EU) 2017/XXX. Toto 

přidělení se provede pouze v souladu 

s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu 

na zvláštní požadavky nařízení o 
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jednotlivých fondech. “ 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Článek 29 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 29 vypouští se 

Změna nařízení (EU) č. 1305/2013  

V čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 

se za první pododstavec vkládá nový 

pododstavec, který zní: 

 

„EZFRV může financovat rovněž akce 

prováděné Evropskou iniciativou 

solidarity, které přispívají k jedné nebo 

více prioritám Unie v oblasti rozvoje 

venkova, a to částkou 1 800 000 EUR 

v běžných cenách, v souladu s nařízením 

(EU) 2017/XXX. Toto přidělení se provede 

pouze v souladu s nařízením (EU) 

2017/XXX, bez ohledu na zvláštní 

požadavky nařízení (EU) č. 1305/2013.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Článek 30 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 30 vypouští se 

Změna nařízení (EU) č. 1306/2013  

V článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 se 

doplňuje písmeno j), které zní: 

 

„j) akce prováděné Evropskou 

iniciativou solidarity v souladu 

s nařízením (EU) 2017/XXX, které 

přispívají k jedné nebo více prioritám 

Unie v oblasti zemědělství a rozvoje 

venkova, a zejména akce uvedené v čl. 51 
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odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) 

č. 1305/2013. Toto přidělení se provede 

pouze v souladu s nařízením (EU) 

2017/XXX, bez ohledu na zvláštní 

požadavky nařízení o jednotlivých 

fondech.“ 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Článek 31 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 31 vypouští se 

Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU  

V čl. 19 odst. 1 rozhodnutí 

č. 1313/2013/EU se za druhý pododstavec 

vkládá nový pododstavec, který zní: 

 

„Částka 6 000 000 EUR v běžných cenách 

z finančního krytí pocházejícího z okruhu 

3 „Bezpečnost a občanství“ se přiděluje 

na financování akcí prováděných 

Evropskou iniciativou solidarity v souladu 

s nařízením (EU) 2017/XXX, které 

přispívají k jedné nebo více prioritám 

Unie v oblasti civilní ochrany. Toto 

přidělení se provede pouze v souladu 

s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu 

na zvláštní požadavky rozhodnutí 

č. 1313/2013/EU. “ 
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