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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση σύστασης ενός Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) για την περίοδο 2021-2027, την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 11 Ιουνίου 2018. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη:  
αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, αλληλεγγύη πέρα από σύνορα μεταξύ των κρατών 
μελών της και αλληλεγγύη στη δράση της, εντός και εκτός Ένωσης. Πρόκειται για μια κοινή 
μας αξία που την νοιώθουμε πολύ έντονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το ΕΣΑ δημιουργεί μια πρωτοβουλία η οποία παρέχει στους νέους που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές 
τους, ενώ ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να δράσουν υπέρ των προσδοκιών τους για μια 
καλύτερη Ένωση. Η ύπαρξη περισσότερης αλληλεγγύης μπορεί να κρατήσει την Ευρώπη 
ενωμένη και να την ωθήσει προς μια ισχυρότερη Ένωση που θα συνεργάζεται σε πλαίσιο 
αλληλεγγύης. 

Το ΕΣΑ δεν βασίζεται μόνο σε καθιερωμένα προγράμματα, όπως η Ευρωπαϊκή Εθελοντική 
Υπηρεσία, η οποία παρείχε ευκαιρίες στους νέους τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά προσφέρει 
και νέες ευκαιρίες, ευρύτερη προβολή και μεγαλύτερη επίδραση. Έτσι, θα βοηθήσει τους 
νέους να δημιουργήσουν κοινές αξίες σε ολόκληρη την Ένωση και θα κάνει την Ένωση 
ισχυρότερη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) η εξάλειψη των διακρίσεων είναι 
ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης 
υπέρ μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς· 
κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να προωθεί την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και 
να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δεσμεύσεις 
για ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 2
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και 
να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική 
τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες 
συμβάλλουν στην προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική τους εξέλιξη και στην 
εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες 
δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς 
που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την 
ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών 
τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό 
θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή 
συνεργασία που είναι σημαντική για τους 
νέους και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές 
της συνέπειες.

(9) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες τυπικής και 
άτυπης μάθησης, ώστε οι νέοι να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και 
να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική 
τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες 
συμβάλλουν στην προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική τους εξέλιξη και στην 
εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες 
δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς 
που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την 
ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών 
τους αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό 
θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή 
συνεργασία που είναι σημαντική για τους 
νέους και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές 
της συνέπειες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους 
νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην 
αγορά εργασίας, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών 
κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να προωθηθεί η 
απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα 

(12) Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο, 
μπορούν να παρέχουν στους νέους 
πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά 
εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών 
προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί 
να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η 
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των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή 
τους από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε 
σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες 
απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. 
Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης 
που προσφέρονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
τηρούν τις αρχές ποιότητας που 
περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση 
του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση21. Οι παρεχόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας 
βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας και συνοδεύονται από 
επαρκή υποστήριξη μετά τη 
δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης και εργασίας 
διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς 
της αγοράς εργασίας και, πιο 
συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά 
επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον 
συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, 
ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις 
χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν 
μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των 
εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς 
αλληλεγγύης.

παραγωγικότητα των νέων και να 
διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που 
αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις 
πιθανότητες απασχόλησής τους στην 
αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας 
που περιγράφονται συνοπτικά στη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση21. Οι παρεχόμενες θέσεις 
πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας 
βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας και συνοδεύονται από 
επαρκή υποστήριξη μετά τη 
δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης και εργασίας 
διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς 
της αγοράς εργασίας και, πιο 
συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά 
επιμελητήρια, ενώ αμείβονται από τον 
συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω φορείς, 
ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις 
χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν 
μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των 
εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς 
αλληλεγγύης.

_________________ _________________

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 
2.5.2018, σ. 1).

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 
2.5.2018, σ. 1).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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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 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. Για 
τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, 
πρέπει να θεσπίζεται παρέκκλιση από τα 
όρια ηλικίας, για την πρόσληψη 
συμμετεχόντων με ειδικές επαγγελματικές 
δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την 
επιτυχή εκτέλεση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Το τρέχον πρόγραμμα εθελοντισμού για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, 
«πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ», είναι ανοικτό για συμμετέχοντες 
ηλικίας άνω των 18 ετών, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας. Η ορθή αυτή πρακτική θα πρέπει να 
συνεχιστεί μετά τη συγχώνευση των προγραμμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με σκοπό την 
πρόσληψη συμμετεχόντων με ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να 
είναι αναγκαίες για την επιτυχή εκτέλεση των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης 
όλων των νέων στις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον 
μειονεκτούντων εξ αυτών. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, 
καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι περιορισμοί που οφείλονται στην 
απόσταση ενός αριθμού αγροτικών 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Ένωσης και των 

(28) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης 
όλων των νέων στις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον 
μειονεκτούντων εξ αυτών. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, 
καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι περιορισμοί που οφείλονται στην 
απόσταση ενός αριθμού αγροτικών 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Ένωσης και των 
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υπερπόντιων χωρών και εδαφών. 
Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα 
πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την άρση των 
νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 
ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα 
επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με 
την επιφύλαξη του κεκτημένου του 
Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου 
σχετικά με την είσοδο και διαμονή 
υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα 
που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά 
την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και 
αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση 
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
στην περίπτωση διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Κατά 
συνέπεια, η παρακολούθηση του 
προγράμματος αναφέρει τον βαθμό στον 
οποίο το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στη 
φιλοδοξία του να αντικατοπτρίζει την 
πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
όσον αφορά την εθνοτική καταγωγή, το 
φύλο, την ικανότητα ή την αναπηρία, την 
κοινωνική θέση και τη γεωγραφία της 
Ένωσης. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες 
χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση 
όλων των κατάλληλων μέτρων για την 
άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό 
αναμένεται ότι θα επιλύσει, όπου αυτό 
είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του 
κεκτημένου του Σένγκεν και του 
ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο 
και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, 
διοικητικά θέματα που δημιουργούν 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών 
διαμονής, καθώς και την έκδοση 
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
στην περίπτωση διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Αποτυπώνοντας τη σημασία της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη του γενικού 
στόχου διάθεσης του 25 % των δαπανών 
του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους 
στόχους που αφορούν το κλίμα. Συναφείς 

(29) Αποτυπώνοντας τη σημασία της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη του γενικού 
στόχου διάθεσης τουλάχιστον του 25 % 
των δαπανών του προϋπολογισμού της 
Ένωσης για τους στόχους που αφορούν το 
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δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της προπαρασκευής και της 
εφαρμογής του προγράμματος και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και 
επανεξετάσεων.

κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-
2027, και ετήσιου στόχου 30% το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
μέχρι το 2027. Συναφείς δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
προπαρασκευής και της εφαρμογής του 
προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ 
νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
αξιολογήσεων και επανεξετάσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για το 
διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 
1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για το 
διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 112 
988 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 
[1 260 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές].

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο 
πρόγραμμα που παρέχεται και αναμένεται 
από τρίτες χώρες, δηλώνεται, μόλις είναι 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες, στα 
δύο σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, στο πλαίσιο της 
ετήσιας ή ενδιάμεσης έκθεσης του 
προγράμματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης 
του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, 
της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και 
έως 30 ετών.

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης 
του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, 
της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και 
έως 30 ετών. Για τις επιχειρήσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας, θεσπίζεται 
παρέκκλιση από τα όρια ηλικίας, με 
σκοπό την πρόσληψη συμμετεχόντων με 
επαγγελματικές δεξιότητες που είναι 
αναγκαίες για την επιτυχή εκτέλεση των 
εν λόγω επιχειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Το τρέχον πρόγραμμα εθελοντισμού για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, 
«πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ», είναι ανοικτό για συμμετέχοντες 
ηλικίας άνω των 18 ετών, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας. Η ορθή αυτή πρακτική θα πρέπει να 
συνεχιστεί μετά τη συγχώνευση των προγραμμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με σκοπό την 
πρόσληψη συμμετεχόντων με ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να 
είναι αναγκαίες για την επιτυχή εκτέλεση των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ποσοστά σε σχέση με την 
ισορροπία των φύλων, την εθνοτική 
καταγωγή, την ικανότητα/αναπηρία και 
τη γεωγραφία της Ένωσης.
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