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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhla, aby byl nedávno vytvořený Evropský sbor solidarity pro mladé lidi 
sloučen s iniciativou Humanitární dobrovolníci EU / Evropským dobrovolnickým sborem 
humanitární pomoci, který byl v roce 2014 vytvořen na základě článku 214 SFEU, jenž 
poskytuje právní základ pro humanitární pomoc.  

Vytvoření iniciativy Humanitární dobrovolníci EU je požadavkem stanoveným ve Smlouvě a 
tato iniciativa má přispívat k úsilí o zvýšení schopnosti Unie poskytovat humanitární pomoc 
založenou na potřebách a posilování kapacit a zvyšování odolnosti zranitelných nebo 
katastrofami zasažených komunit ve třetích zemích. Navzdory potenciálu, který v mnoha 
ohledech iniciativa Humanitární dobrovolníci EU skýtala, měla tato iniciativa velmi pomalý 
rozjezd a počet dobrovolníků zdaleka nedosahoval počtu, v který Komise původně doufala, a 
hodnotitelé v polovině období uvedli, že ani zapojení partnerů z humanitárního sektoru 
nedosáhlo potřebné úrovně.  Povinná certifikace organizací zajímajících se o zapojení do této 
iniciativy je založena na zdlouhavém a zatěžujícím postupu.  V důsledku těchto skutečností 
dosáhl počet dobrovolníků vyšší (nicméně stále nízké) úrovně až v roce 2017.  Plný potenciál 
tento iniciativy je proto stále těžké posoudit a jednoznačně nebyl stále využit.  

Nicméně se zdá, že většina zúčastněných stran vítá sloučení inciativy Humanitární 
dobrovolníci EU s Evropský sborem dobrovolníků, který by mohla doplnit, zejména tím, že 
poskytne zkušenosti nabyté v humanitární oblasti při dobrovolnické činnosti prováděné mimo 
Unii.  Pokud bude zajištěna řádná podpora, mohl by tento program představovat významný 
odrazový můstek pro mladé lidi se zájmem o profesní kariéru v humanitárním sektoru a 
cennou vstupní bránu pro dobrovolnickou činnost a občanskou angažovanost a v obecné 
rovině vzbudit větší zájem o globální humanitární výzvy.  

Mimoto by měla být zachována možnost, aby  vzdělávací a finanční příležitosti mohly i 
nadále využívat neziskové humanitární organizace a zkušení odborníci, pokud o účast v tomto 
novém programu projeví zájem.  Zpravodajka proto doporučuje, aby se ve složce programu, 
která vychází z iniciativy Humanitární dobrovolníci EU, neuplatňoval obecný věkový limit 30 
let, což by umožnilo, aby se humanitární pomoci dobrovolně účastnili i zkušenější jednotlivci; 
to by mělo význam zejména v případech, kdy i tito dobrovolníci  potřebují před vysláním 
zvláštní odbornou přípravu.  

Jak je uvedeno výše, akreditace organizací, které se chtějí účastnit iniciativy Humanitární 
dobrovolníci EU je zdlouhavá a, jak se ukázalo, představuje závažnou překážku pro dosažení 
většího počtu dobrovolníků.   Bude proto důležité, aby organizace, které již akreditaci získaly, 
nemusely po vstupu nového nařízení v platnost znovu procházet podobným procesem.   Dále 
je klíčovou otázkou to, aby byly postupy týkající se požadavků, které musí zúčastněné 
organizace splnit pro získání značky kvality, jednoduché a přiměřené.  

Mimoto musí náš výbor zajistit, aby ustanovení týkající se akcí v rámci složky Evropský 
dobrovolnický sbor humanitární pomoci (kapitola IV), které spadají do naší výlučné 
pravomoci, zajišťovaly doplňkovost a konzistentnost s ostatními činnostmi EU v oblasti 
humanitární pomoci a s Evropským konsenzem o humanitární pomoci. Tato složka budoucího 
programu musí být prováděna při plném dodržení humanitárních zásad a musí být pevně 
zasazena do koordinované a účinné humanitární pomoci vycházející z potřeb.  
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V tomto ohledu zpravodajka vidí největší potenciál v akcích, které se zaměřují budování 
organizační a místní kapacity a odolnosti, a v činnostech zaměřených na okamžitou pomoc, 
obnovu a rozvoj, řešení otázek spojených s propojením humanitární a rozvojové pomoci, 
snižování rizika katastrof a připravenost na ně a v obecnější rovině na zvyšování 
informovanosti o humanitárních potřebách a zásadách a související komunikaci. 

A konečně, pokud jde o ustanovení, u nichž v souvislosti s tímto legislativním návrhem náš 
výbor sdílí pravomoc s Výborem pro kulturu, jsme přesvědčeni, že je obecně třeba klást větší 
důraz na udržitelný rozvoj, zásadu „nikdo nesmí být opomenut“, vymýcení chudoby, lidská 
práva a na rovnost mužů a žen. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil 
tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem k prudkému nárůstu 
počtu humanitárních krizí a 
mimořádných událostí na celém světě je 
potřeba posílit solidaritu mezi členskými 
státy a třetími zeměmi postiženými krizemi 
vyvolanými člověkem nebo přírodními 
katastrofami a zároveň usilovat o posílení 
podpory solidarity a zviditelnění 
humanitární pomoci u občanů Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Humanitární pomoc se zakládá na 
zásadách nestrannosti, neutrality a 
nediskriminace, které jsou zakotveny v 
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mezinárodním humanitárním právu a v 
právu Unie. Humanitární pomoc zajišťuje 
naléhavou pomoc založenou na potřebách 
a zaměřuje se na ochranu životů, 
předcházení lidskému utrpení a jeho 
zmírňování, zachování lidské důstojnosti a 
na ochranu zranitelných skupin 
obyvatelstva při člověkem vyvolaných 
krizích nebo přírodních katastrofách. 
Nedílnou součástí humanitární pomoci je 
také snižování rizika katastrof a zvyšování 
připravenosti prostřednictvím budování 
kapacit a odolnosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 
2016 zdůraznila potřebu investovat do 
mladých lidí a oznámila zavedení 
Evropského sboru solidarity, který bude 
vytvářet pro mladé lidi v celé Unii 
příležitosti smysluplně pomáhat 
společnosti, projevovat solidaritu a 
rozvíjet vlastní dovednosti, čímž mladí lidé 
získají nejen pracovní, ale i neocenitelné 
lidské zkušenosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve svém sdělení nazvaném „Evropský 
sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 2016 1

zdůraznila Komise potřebu upevnit 
základy pro solidární činnosti v celé 
Evropě, poskytnout mladým lidem více 
příležitostí a lepší příležitosti k solidárním 

vypouští se
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činnostem pokrývajícím široké spektrum 
oblastí a podpořit vnitrostátní a lokální 
aktéry v jejich úsilí o řešení různých 
problémů a krizí. Tímto sdělením byla 
zahájena první fáze Evropského sboru 
solidarity, čímž bylo spuštěno osm 
různých programů EU nabízejících 
dobrovolnickou činnost, stáže nebo 
pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé 
Unii. 

__________________

1 Sdělení Evropské komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Evropský sbor 
solidarity“ (COM(2016) 942 final).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Dobrovolnictví je konkrétním 
a viditelným projevem solidarity a 
umožňuje, aby jednotlivci věnovali své 
znalosti, dovednosti a čas službě 
společnosti, místním komunitám nebo 
svým spoluobčanům, aniž by byli finančně 
motivováni.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Pomoc obyvatelstvu a komunitám 
mimo Unii, které se potýkají s 
katastrofami nebo které jsou zvláště 
ohroženy katastrofami a potřebují 
humanitární pomoc, vycházející ze 
základních zásad neutrality, lidskosti, 
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nezávislosti a nestrannosti  je důležitým 
projevem solidarity. Finanční příděly by 
měly  tuto zásadu odrážet tuto zásadu a 
umožnit účast nejméně 5 000 
dobrovolníků na podporu operací 
humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Dobrovolní účastníci a organizace 
provádějící akce v rámci Evropského 
dobrovolnického sboru humanitární 
pomoci by se měli řídit zásadami 
stanovenými v Evropském konsensu o 
humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Je nutné dále rozvíjet solidaritu 
s oběťmi krizí a katastrof ve třetích 
zemích a obecně zvyšovat povědomí 
o humanitární pomoci a dobrovolnictví 
jakožto celoživotní aktivitě a jejich 
viditelnost mezi občany Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) Unie a členské státy se zavázaly k 
provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 
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2030 a cílů v oblasti udržitelného rozvoje 
v rámci své vnitřní i vnější činnosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4f) Ve svých závěrech ze dne 19. 
května 2017 o naplňování vazeb mezi 
humanitární a rozvojovou oblastí v praxi 
Rada uznala, že je třeba posilovat 
odolnost lepší provázaností humanitární 
pomoci a rozvojové spolupráce a dále v 
praxi posílit propojení mezi doplňkovými 
přístupy k rozvojové pomoci, rozvojové 
spolupráci a předcházení konfliktů. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Mladým lidem by měly být 
poskytovány snadno dostupné příležitosti k 
účasti na solidárních činnostech, které jim 
umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku 
prospěchu komunit, získávat přitom 
užitečné zkušenosti, dovednosti a 
kompetence pro osobní, společenský, 
občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v 
oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího 
uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by 
měly rovněž podporovat mobilitu mladých 
dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(5) Mladým lidem, a to i lidem ze 
zranitelných skupin a  osobám s menšími 
příležitostmi, by měly být poskytovány 
snadno dostupné příležitosti k účasti na 
solidárních činnostech, které jim umožní 
vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu 
komunit, získávat přitom užitečné 
zkušenosti, dovednosti a kompetence pro 
osobní, kulturní, společenský, občanský a 
profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti 
vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění 
na trhu práce. Tyto činnosti by měly 
rovněž podporovat mobilitu mladých 
dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Solidární činnosti, které budou 
mladým lidem nabízeny, by se měly 
vyznačovat vysokou kvalitou v tom 
smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné 
společenské potřeby, přispívat k posilování 
komunit, poskytovat mladým lidem 
možnost získat cenné znalosti a 
kompetence, být pro mladé lidi finančně 
dostupné a být prováděny v bezpečných a 
zdravotně nezávadných podmínkách.

(6) Solidární činnosti, které budou 
mladým lidem nabízeny, by se měly 
vyznačovat vysokou kvalitou v tom 
smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné 
společenské potřeby, přispívat k posilování 
komunit a budování kapacit, poskytovat 
mladým lidem možnost získat cenné 
znalosti a kompetence, být pro mladé lidi 
finančně dostupné a být prováděny v 
bezpečných a zdravotně nezávadných 
podmínkách, přičemž je třeba podporovat 
dialog s místními a regionálními orgány a 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
program orientovaný na potřeby a 
podpořilo se dobrovolnictví v 
partnerských zemích a solidární činnosti 
nabyly výrazné rozvojové hodnoty.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Certifikace vysílajících a 
přijímajících organizací prováděná v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 375/20141a by 
neměla být v rámci programu Evropského 
sboru solidarity zdvojována a při 
provádění tohoto nařízení od roku 2021 
by měla být uznávána rovnocennost.

____________________

1aNařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 
2014 o zřízení Evropského 
dobrovolnického sboru humanitární 
pomoci („iniciativa Humanitární 
dobrovolníci EU“ ) (Úř. věst. L 122, 
24.4.2014, s. 1). 
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropský sbor solidarity vytváří 
pro mladé lidi nové příležitosti k 
vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti 
ve stážích nebo získání pracovních míst v 
oblastech spojených se solidaritou a také k 
tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a 
rozvíjeli solidární projekty. Tyto 
příležitosti přispívají k jejich osobnímu, 
společenskému, občanskému a profesnímu 
rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. 
Evropský sbor solidarity podporuje rovněž 
vytváření sítí pro účastníky a organizace v 
rámci Evropského sboru solidarity a také 
opatření k zajištění kvality podporovaných 
činností a snazšímu uznávání výsledků 
jejich vzdělání. Bude tak také přispívat k 
evropské spolupráci relevantní pro mladé 
lidi a zvyšování povědomí o jejím 
pozitivním dopadu.

(9) Evropský sbor solidarity vytváří 
pro mladé lidi nové příležitosti k 
vykonávání dobrovolnické činnosti, účasti 
ve stážích nebo získání pracovních míst v 
oblastech spojených se solidaritou a také k 
tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a 
rozvíjeli solidární projekty. Tyto 
příležitosti přispívají k jejich osobnímu, 
společenskému, kulturnímu, občanskému 
a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti 
vzdělání. Evropský sbor solidarity 
podporuje rovněž vytváření sítí pro 
účastníky a organizace v rámci Evropského 
sboru solidarity a také opatření k zajištění 
kvality podporovaných činností a snazšímu 
uznávání výsledků jejich vzdělání. Bude 
tak také přispívat k evropské spolupráci 
relevantní pro mladé lidi a zvyšování 
povědomí o jejím pozitivním dopadu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tyto činnosti by měly být ku 
prospěchu komunit a zároveň podporovat 
osobní, vzdělávací, sociální, občanský 
i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou 
mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a 
pracovních míst, projektů nebo vytváření 
sítí zaměřených na různé oblasti, jako je 
vzdělávání a odborná příprava, 
zaměstnanost, rovnost žen a mužů, 
podnikání, zejména sociální podnikání, 
občanství a demokratická angažovanost, 
životní prostředí a ochrana přírody, 
opatření v oblasti klimatu, předcházení 
katastrofám, připravenost a obnova, 

(10) Tyto činnosti by měly být ku 
prospěchu komunit a zároveň podporovat 
osobní, vzdělávací, sociální, kulturní, 
občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež 
mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, 
stáží a pracovních míst, projektů nebo 
vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, 
jako je vzdělávání a odborná příprava, 
zaměstnanost, rovnost žen a mužů, 
podnikání, zejména sociální podnikání, 
oběhové hospodářství, občanství 
a demokratická angažovanost, životní 
prostředí a ochrana přírody, opatření 
v oblasti klimatu, předcházení přírodním i 
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zemědělství a rozvoj venkova, zajištění 
potravin a nepotravinového materiálu, 
zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost 
a kultura, tělesná výchova a sport, sociální 
pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace 
státních příslušníků třetích zemí, územní 
spolupráce a soudržnost, jakož i 
přeshraniční spolupráce. Součástí těchto 
solidárních činností by měl být i významný 
vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr 
díky příslušným aktivitám, jež mohou být 
účastníkům nabízeny před zahájením 
solidární činnosti, v jejím průběhu i po 
jejím skončení.

člověkem způsobeným katastrofám 
a obnova následující po takovýchto 
katastrofách, ochrana zranitelných 
skupin postižených katastrofami, 
odolnost, snižování chudoby, zabezpečení 
potravin, zemědělství a rozvoj venkova, 
zajištění potravin a nepotravinového 
materiálu, zdraví a dobré životní 
podmínky, tvořivost a kultura, tělesná 
výchova a sport, sociální pomoc 
a zabezpečení, přijímání a integrace 
státních příslušníků třetích zemí, především 
dětí bez doprovodu, předcházení 
konfliktům, mír a usmíření, lidská práva, 
rovnost mužů a žen, územní spolupráce 
a soudržnost, jakož i přeshraniční 
spolupráce. Součástí těchto solidárních 
činností by měl být i významný vzdělávací 
a odborně vzdělávací rozměr díky 
příslušným aktivitám, jež mohou být 
účastníkům nabízeny před zahájením 
solidární činnosti, v jejím průběhu i po 
jejím skončení.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Dobrovolnické činnosti (v rámci 
Unie i mimo ni) představují významnou 
zkušenost v kontextu neformálního i 
informálního vzdělávání, která napomáhá 
osobnímu, sociálně vzdělávacímu a 
profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému 
životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. 
Dobrovolnické činnosti by neměly mít 
negativní účinky na potenciální či již 
existující placené zaměstnání a ani by 
neměly být vnímány jako jeho náhrada. 
Komise a členské státy by měly v 
souvislosti s dobrovolnickými politikami v 
oblasti mládeže spolupracovat 
prostřednictvím otevřené metody 
koordinace.

(11) Dobrovolnické činnosti (v rámci 
Unie i mimo ni) představují významnou 
zkušenost v kontextu neformálního i 
informálního vzdělávání, která napomáhá 
osobnímu, kulturnímu, sociálně 
vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, pocitu 
odpovědnosti, aktivnímu občanskému 
životu a zaměstnatelnosti mladých 
účastníků. Dobrovolnické činnosti by 
neměly mít negativní účinky na potenciální 
či již existující placené zaměstnání a ani by 
neměly být vnímány jako jeho náhrada. 
Dobrovolnická činnost v rámci programu 
Evropského sboru solidarity by měla 
doplňovat stávající místní, regionální a 
celostátní dobrovolnické programy, pokud 
existují. Komise a členské státy by měly v 
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souvislosti s dobrovolnickými politikami v 
oblasti mládeže spolupracovat 
prostřednictvím otevřené metody 
koordinace.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Stáže a pracovní místa v oblastech 
spojených se solidaritou mohou mladým 
lidem nabídnout další příležitosti, jak se 
začít uplatňovat na trhu práce a přispívat 
přitom k řešení zásadních společenských 
problémů. Tím lze přispět ke zvýšení 
zaměstnatelnosti a produktivity mladých 
lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze 
vzdělávacího do pracovního procesu, což 
je klíčové pro jejich možnosti na trhu 
práce. Stáže nabízené v rámci Evropského 
sboru solidarity by se měly řídit zásadami 
kvality uvedenými v doporučení Rady k 
rámci kvality stáží 1. Nabízené stáže a 
pracovní místa představují pro mladé lidi 
odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a 
měly by tedy být spojeny s příslušnou 
podporou poskytovanou po umístění. Stáže 
a pracovní místa zprostředkovávají 
příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné 
i soukromé služby zaměstnanosti, sociální 
partneři a obchodní komory, odměňují je 
zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné 
organizace by měly být schopny požádat o 
finanční podporu prostřednictvím 
příslušného prováděcího orgánu 
Evropského sboru solidarity ve své roli 
prostředníka mezi mladými účastníky a 
zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a 
pracovní činnosti v oblastech spojených se 
solidaritou.

(12) Stáže a pracovní místa v oblastech 
spojených se solidaritou mohou mladým 
lidem, včetně mladých lidí se zdravotním 
postižením a s menšími příležitostmi,
nabídnout další příležitosti, jak se začít 
uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom 
k řešení zásadních společenských 
problémů. Tím lze přispět ke zvýšení 
zaměstnatelnosti a produktivity mladých 
lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze 
vzdělávacího do pracovního procesu, což 
je klíčové pro jejich možnosti na trhu 
práce, a to i v rámci neziskových 
organizací a sociálního a humanitárního 
sektoru. Stáže nabízené v rámci 
Evropského sboru solidarity by se měly 
řídit zásadami kvality uvedenými v 
doporučení Rady k rámci kvality stáží1 a 
zásadami stanovenými v Úmluvě OSN o 
právech osob se zdravotním postižením. 
Nabízené stáže a pracovní místa 
představují pro mladé lidi odrazový můstek 
ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být 
spojeny s příslušnou podporou 
poskytovanou po umístění. Stáže a 
pracovní místa zprostředkovávají příslušní 
aktéři trhu práce, zejména veřejné i 
soukromé služby zaměstnanosti, sociální 
partneři a obchodní komory, odměňují je 
zúčastněné organizace. Jakožto zúčastněné 
organizace by měly být schopny požádat o 
finanční podporu prostřednictvím 
příslušného prováděcího orgánu 
Evropského sboru solidarity ve své roli 
prostředníka mezi mladými účastníky a 
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zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a 
pracovní činnosti v oblastech spojených se 
solidaritou.

__________________ __________________

1 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 
o Evropském rámci pro kvalitní a 
efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 
153, 2.5.2018, s. 1).

1 Doporučení Rady ze dne 15. března 2018 
o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní 
učňovskou přípravu (Úř. věst. C 153, 
2.5.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Iniciativní duch mladých lidí je 
významným přínosem pro společnost i pro 
trh práce. Evropský sbor solidarity 
napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že 
bude mladým lidem poskytovat možnost 
vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty 
zaměřené na řešení specifických problémů 
ve prospěch jejich lokálních komunit. Tyto 
projekty představují příležitost vyzkoušet 
nápady a podpořit mladé lidi v tom, aby se 
sami stali původci solidárních činností. 
Kromě toho slouží tyto projekty jako 
odrazový můstek pro další účast v 
solidárních činnostech a mohly by být 
prvním krokem k pobídnutí účastníků 
Evropského sboru solidarity k tomu, aby se 
stali samostatně výdělečně činnými 
osobami nebo aby zakládali sdružení, 
nevládní organizace či jiné subjekty 
působící v oblasti solidarity a v 
neziskovém a mládežnickém sektoru.

(13) Iniciativní duch mladých lidí je 
významným přínosem pro společnost i pro 
trh práce. Evropský sbor solidarity 
napomáhá rozvoji tohoto aspektu tím, že 
bude mladým lidem poskytovat možnost 
vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty 
zaměřené na řešení specifických problémů 
ve prospěch jejich lokálních komunit, ale 
také ve prospěch nejchudších osob ve 
společnosti. Tyto projekty představují 
příležitost vyzkoušet nápady a podpořit 
mladé lidi v tom, aby se sami stali původci 
solidárních činností. Kromě toho slouží 
tyto projekty jako odrazový můstek pro 
další účast v solidárních činnostech a 
mohly by být prvním krokem k pobídnutí 
účastníků Evropského sboru solidarity k 
tomu, aby byli i nadále aktivními občany, 
ať už jako dobrovolníci, nebo 
zaměstnanci sdružení, nebo aby zakládali 
sdružení, nevládní organizace či jiné 
subjekty působící v oblasti solidarity a v 
neziskovém a mládežnickém sektoru.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Dobrovolníci mohou přispět ke 
zvýšení schopnosti Unie poskytovat 
humanitární pomoc založenou na 
potřebách a zásadách a přispět k posílení 
účinnosti humanitární činnosti, pokud 
jsou náležitě vybráni, vyškoleni a 
připraveni k vyslání, aby bylo zajištěno, že 
budou mít dovednosti a schopnosti 
potřebné k co nejúčinnější pomoci lidem 
v nouzi, a pokud jsou jim na místě, kde 
dobrovolnickou činnost vykonávají, 
poskytnuty dostatečná podpora a náležité 
vedení. Proto je z hlediska účinnosti 
humanitární pomoci a podpory 
dobrovolníků nanejvýš důležité mít na 
místě vysoce kvalifikované, náležitě 
vyškolené a zkušené instruktory/mentory.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Národní agentury by měly vybízet 
bývalé účastníky, aby se stali vyslanci 
programu Evropský sbor solidarity a 
sdíleli své zkušenosti prostřednictvím 
mládežnických organizací ve vzdělávacích 
zařízeních a na seminářích. Jako 
velvyslanci by se účastnili školení 
budoucích kandidátů a přispívali by tak k 
propagaci programu. Za tímto účelem by 
měly národní agentury dobrovolníky 
podporovat.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) K zajištění úspěšného provedení 
Evropského sboru solidarity je třeba 
zviditelnit možnosti financování, zvýšit 
povědomí o nich a podporovat je, a to 
prostřednictvím informačních kampaní 
(například v rámci každoročního 
informačního dne o Evropském sboru 
solidarity) a dynamických komunikačních 
prostředků se zvláštním důrazem na 
sociální média, které zajistí co nejlepší 
informovanost mezi cílovými skupinami, 
ať už se jedná o jednotlivce, nebo 
organizace.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajišťování kvality činností a 
dalších příležitostí nabízených v rámci 
Evropského sboru solidarity, zejména 
prostřednictvím nabídky školení, jazykové 
podpory, pojištění, administrativní podpory 
a podpory po dokončení činnosti pro 
účastníky i uznávání znalostí, dovedností a 
kompetencí získaných během činnosti v 
rámci Evropského sboru solidarity. 
Bezpečnost a ochrana dobrovolníků má i 
nadále prvořadý význam a dobrovolníci by 
neměli být vysíláni na operace prováděné v 
místě dění mezinárodních a vnitrostátních 
ozbrojených konfliktů.

(15) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajišťování kvality činností a 
dalších příležitostí nabízených v rámci 
Evropského sboru solidarity, zejména 
prostřednictvím nabídky školení, jazykové 
podpory (on-line formou, pokud není jiná 
možnost), pojištění, administrativní 
podpory a podpory po dokončení činnosti 
pro účastníky i uznávání znalostí, 
dovedností a kompetencí získaných během 
činnosti v rámci Evropského sboru 
solidarity. Náležitá odborná příprava, 
bezpečnost a ochrana dobrovolníků mají i 
nadále prvořadý význam a měly by být 
předmětem pravidelné výměny informací 
a hodnocení rizik, zejména pokud jde o 
Evropský dobrovolnický sbor humanitární 
pomoci. Dobrovolníci by neměli být 
vysíláni na operace prováděné v místě dění 
mezinárodních a vnitrostátních 
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ozbrojených konfliktů. Je třeba také 
věnovat náležitou pozornost bezpečnosti a 
zájmům dětí a dalších zranitelných osob, 
které jsou s dobrovolníky v kontaktu.  
Činnosti spojené s přímým kontaktem s 
dětmi by se měly řídit zásadou „nejlepšího 
zájmu dítěte“ a na dotyčné osoby by se 
měly případně vztahovat kontroly 
spolehlivosti nebo jiná opatření s cílem 
zajistit ochranu dětí.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Zásady Unie týkající se rovných 
příležitostí a nediskriminace by měly být 
plně respektovány ve všech fázích 
provádění Evropského sboru solidarity, 
zejména pokud jde o určování a výběr 
dobrovolníků a zúčastněných organizací.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) K zajištění dopadu činností v rámci 
Evropského sboru solidarity na osobní, 
vzdělávací, společenský, občanský a 
profesní rozvoj účastníků by měly být 
řádně identifikovány a dokumentovány 
výsledky učení dané činnosti ve formě 
znalostí, dovedností a kompetencí, a to v 
souladu s podmínkami a specifiky 
jednotlivých států, dle doporučení Rady ze 
dne 20. prosince 2012 o uznávání 
neformálního a informálního učení22

(16) K zajištění dopadu činností v rámci 
Evropského sboru solidarity na osobní, 
vzdělávací, společenský, kulturní, 
občanský a profesní rozvoj účastníků by 
měly být řádně identifikovány a 
dokumentovány výsledky učení dané 
činnosti ve formě znalostí, dovedností a 
kompetencí, a to v souladu s podmínkami a 
specifiky jednotlivých států, dle 
doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 
o uznávání neformálního a informálního 
učení.

_________________ _________________

22 Doporučení Rady ze dne 22 Doporučení Rady ze dne 
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20. prosince 2012 o uznávání neformálního 
a informálního učení (Úř. věst. C 398, 
22.12.2012, s. 1–5)

20. prosince 2012 o uznávání neformálního 
a informálního učení (Úř. věst. C 398, 
22.12.2012, s. 1–5).

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Národní agentury by měly mladé 
dobrovolníky rovněž vybízet k tomu, aby 
působili jako vyslanci programu Evropský 
sbor solidarity a o své osobní zkušenosti se 
dělili v sítích sdružujících mladé lidi, ve 
vzdělávacích zařízeních a na seminářích. 
Bývalí dobrovolníci/vyslanci by rovněž 
mohli pomáhat se zaškolením nových 
uchazečů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Značka kvality by měla zajišťovat, 
aby zúčastněné organizace splňovaly 
zásady a požadavky Evropského sboru 
solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve 
všech fázích dané solidární činnosti. 
Získání značky kvality je předpokladem 
pro účast, ale nemělo by automaticky vést 
k poskytnutí finančních prostředků v rámci 
Evropského sboru solidarity.

(17) Značka kvality by měla zajišťovat, 
aby zúčastněné organizace respektovaly 
hodnoty, zásady a cíle Unie a splňovaly 
zásady a požadavky Evropského sboru 
solidarity, co se týče jejich práv, 
bezpečnosti a úkolů ve všech fázích dané 
solidární činnosti. Získání značky kvality 
je předpokladem pro účast, ale nemělo by 
automaticky vést k poskytnutí finančních 
prostředků v rámci Evropského sboru 
solidarity.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jakýkoliv subjekt, který má zájem 
se zapojit do činnosti Evropského sboru 
solidarity, by měl po splnění příslušných 
podmínek obdržet značku kvality. Postup, 
který vede k udělení značky kvality, by 
měl být prováděcími orgány Evropského 
sboru solidarity vykonáván průběžně. 
Udělená značka kvality by měla být 
periodicky posuzována, a pokud by v 
kontextu provedených kontrol bylo zjištěno 
neplnění podmínek, jež vedly k jejímu 
udělení, mohla by být odebrána.

(18) Jakýkoliv subjekt, který má zájem 
se zapojit do činnosti Evropského sboru 
solidarity, by měl po splnění příslušných 
podmínek obdržet značku kvality. Postup, 
který vede k udělení značky kvality, by 
měl být prováděcími orgány Evropského 
sboru solidarity vykonáván průběžně v 
souladu se stávajícími systémy certifikace.
Postup získávání této značky by měl být 
zjednodušen pro již certifikované 
organizace, zejména v rámci stávající 
iniciativy Humanitární dobrovolníci 
Evropské unie, a pro subjekty rámcových 
dohod o partnerství ECHO. Při tomto 
postupu je nezbytné řádně zohledňovat 
obdobné postupy prováděné podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 375/2014 a nařízení (EU) č. 
2018/14751a a rovněž nařízení Rady (ES) 
č. 1257/961b. Udělená značka kvality by 
měla být periodicky posuzována, a pokud 
by v kontextu provedených kontrol bylo 
zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k 
jejímu udělení, mohla by být odebrána. 
Administrativní zátěž spojená s 
udělováním značky kvality a s jejím 
opětovným posuzováním by měla být co 
nejnižší, aby značky kvality byly dostupné 
pro všechny a aby od účasti nebyly 
odrazovány menší organizace.

______________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 
2018, kterým se stanoví právní rámec 
Evropského sboru solidarity a kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení 
(EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 
1313/2013/EU (Úř. věst. L 250, 4.10.2018, 
s. 1).

1b Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci 
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(Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Za účelem zvýšení 
transparentnosti provádění programu 
Evropského sboru solidarity a posílení 
jeho účinnosti by Komise měla provádění 
programu pravidelně konzultovat s 
klíčovými zainteresovanými stranami, 
včetně zúčastněných organizací, a s 
dalšími příslušnými organizacemi 
občanské společnosti, včetně sítí 
sdružujících mladé lidi a národních rad 
mládeže, ale i sítěmi zastupujícími 
zaměstnavatele a odbory.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Nepřetržitě by měl být rozvíjen 
portál Evropského sboru solidarity, aby byl 
zajištěn snadný přístup k Evropskému 
sboru solidarity a aby bylo k dispozici 
jednotné kontaktní místo pro zájemce a 
organizace, co se týče mimo jiné registrací, 
identifikace a propojování profilů a 
příležitostí, vytváření sítí a virtuálních 
výměn, školení online, jazykové podpory a 
podpory po umístění a dalších užitečných 
funkcí, které mohou vzniknout v 
budoucnu.

(23) Nepřetržitě by měl být rozvíjen 
portál Evropského sboru solidarity, aby byl 
v souladu s požadavky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/21021a týkajícími se přístupnosti 
zajištěn pro všechny uživatele snadný 
přístup k Evropskému sboru solidarity a 
aby bylo k dispozici jednotné kontaktní 
místo pro zájemce a organizace, co se týče 
mimo jiné registrací, identifikace a 
propojování profilů a příležitostí, vytváření 
sítí a virtuálních výměn, školení online, 
jazykové podpory a podpory po umístění 
(on-line formou, pokud není jiná 
možnost) a dalších užitečných funkcí, které 
mohou vzniknout v budoucnu.  Pokud jde 
o vysílání osob za účelem podpory 
činností v oblasti humanitární pomoci a 
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zdlouhavost postupu mezi podáním 
přihlášky a vysláním daného 
dobrovolníka, neměly by se osoby 
zapojené do humanitární pomoci potýkat 
ve srovnání s účastníky aktivními v jiných 
oblastech s dodatečnými překážkami. 

_______________________

1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1). 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Evropský sbor solidarity se 
zaměřuje na mladé lidi ve věku 18–30 let
a předpokladem pro jejich účast na 
činnostech, které nabízí Evropský sbor 
solidarity, by měla být registrace na portálu 
Evropského sboru solidarity.

(27) Evropský sbor solidarity se 
zaměřuje především na mladé lidi ve věku 
18-35 let, avšak v některých případech 
mohou potřeby a okolnosti  související s 
humanitární pomocí ve třetích zemích 
vyžadovat účast odborníků překračujících 
tuto věkovou hranici. K účasti na 
činnostech, které nabízí Evropský sbor 
solidarity, by měla být nutná registrace na 
portálu Evropského sboru solidarity. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
otázce rovnosti žen a mužů, pokud jde o 
podporu a usnadňování rovné účasti žen a 
mužů.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Zásady Unie týkající se rovných 
příležitostí a nediskriminace uvádějí, že 
občané Unie a osoby dlouhodobě 
pobývající v Unii ze všech sociálních 
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vrstev a věkových kategorií by měli mít 
možnost účastnit se dění jakožto aktivní 
občané. S přihlédnutím ke specifickým 
výzvám humanitární činnosti by účastníci 
iniciativy Humanitární dobrovolníci EU 
měli být ve věku nejméně osmnácti let, 
přičemž mohou zastupovat širokou škálu 
profilů a generací, jejichž dovednosti jsou 
důležité pro úspěšné provádění těchto 
humanitárních operací.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována tomu, aby činnosti podporované 
Evropským sborem solidarity byly 
dostupné všem mladým lidem, a zejména 
těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být 
zavedena zvláštní opatření pro prosazování 
společenského začlenění a pro zapojení 
znevýhodněných mladých lidí a také pro 
to, aby byla brána v potaz omezení daná 
odlehlostí řady venkovských oblastí a 
nejvzdálenějších regionů Unie a 
zámořských zemí a území. Podobně by se 
měly zúčastněné země snažit přijmout 
veškerá příslušná opatření pro odstranění 
právních a administrativních překážek, 
které brání řádnému fungování Evropského 
sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud 
je to možné a aniž by tím bylo dotčeno 
schengenské acquis a právo Unie týkající 
se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, 
administrativní problémy, které způsobují 
potíže při získávání víz a povolení k 
pobytu, jakož i při vydávání evropského 
průkazu zdravotního pojištění v případě 
přeshraničních činností v rámci Evropské 
unie.

(28) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována tomu, aby činnosti podporované 
Evropským sborem solidarity byly 
dostupné všem mladým lidem, a zejména 
těm nejvíce znevýhodněným a 
zranitelným, včetně zdravotně postižených 
kandidátů na dobrovolnickou práci. Měla 
by být zavedena zvláštní opatření pro 
prosazování společenského začlenění, pro 
vzdělání a pro zapojení znevýhodněných 
mladých lidí a také pro to, aby byla brána v 
potaz omezení daná odlehlostí řady 
venkovských oblastí a nejvzdálenějších 
regionů Unie a zámořských zemí a území. 
Podobně by se měly zúčastněné země 
snažit přijmout veškerá příslušná opatření 
pro odstranění právních a administrativních 
překážek, které brání řádnému fungování 
Evropského sboru solidarity. To by mělo 
vyřešit, pokud je to možné a aniž by tím 
bylo dotčeno schengenské acquis a právo 
Unie týkající se vstupu a pobytu občanů 
třetích zemí, administrativní problémy, 
které způsobují potíže při získávání víz a 
povolení k pobytu, jakož i při vydávání 
evropského průkazu zdravotního pojištění 
v případě přeshraničních činností v rámci 
Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Zvláštní pozornost a podporu je 
třeba věnovat kapacitě hostitelských 
partnerských organizací ve třetích zemích 
a potřebě začlenit činnost dobrovolníků do 
místního kontextu a usnadnit spolupráci 
dobrovolníků s místními humanitárními 
subjekty, hostitelskou komunitou a 
občanskou společností.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V souladu se sdělením Komise 
„Silnější a obnovené strategické partnerství 
s nejvzdálenějšími regiony EU“1 by 
program měl zohledňovat zvláštní situaci 
těchto regionů. Budou přijata opatření pro 
zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve 
všech akcích. Provádění těchto opatření 
bude pravidelně monitorováno a 
hodnoceno. 

(35)
V souladu se sdělením Komise „Silnější a 
obnovené strategické partnerství s 
nejvzdálenějšími regiony EU“1 by program 
měl zohledňovat zvláštní situaci a potřeby 
těchto regionů, zejména vývoj v politické, 
hospodářské a sociální oblasti, především 
pokud jde o míru nezaměstnanosti 
mladých lidí, aby bylo co nejúčinněji a 
nejjednodušeji dosahováno lepší 
spolupráce. Budou přijata opatření pro 
zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve 
všech akcích. Provádění těchto opatření 
bude pravidelně monitorováno a 
hodnoceno. 

__________________ __________________

1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Silnější a 
obnovené strategické partnerství s 
nejvzdálenějšími regiony EU“ 

1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru, Výboru regionů 
a Evropské investiční bance „Silnější a 
obnovené strategické partnerství s 
nejvzdálenějšími regiony EU“ 
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(COM(2017) 623 final). (COM(2017) 623 final).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) V zájmu dosažení cílů programu by 
Komise, členské státy a národní agentury 
měly přednostně úzce spolupracovat v 
partnerství s nevládními organizacemi, 
organizacemi mládeže a místními 
zúčastněnými subjekty s odbornými 
zkušenostmi v solidárních činnostech.

(39) V zájmu dosažení cílů programu by 
Komise, členské státy a národní agentury 
měly přednostně úzce spolupracovat v 
partnerství s vnitrostátními orgány,
nevládními organizacemi, organizacemi 
mládeže, soukromým sektorem a místními 
zúčastněnými subjekty s odbornými 
zkušenostmi v solidárních činnostech, a to 
v souladu se stávajícími vnitrostátními a 
regionálními dobrovolnickými programy.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Za účelem zajištění řádného 
finančního řízení a právní jistoty ve všech 
zúčastněných zemích by měl každý 
vnitrostátní orgán určit nezávislého 
auditora. Je-li to možné, mohl by v zájmu 
co nejvyšší účinnosti nezávislým 
auditorem být tentýž orgán, který je 
pověřen činnostmi uvedenými v kapitole 
III [nového nařízení o programu Erasmus].

(42) Za účelem zajištění řádného 
finančního řízení, optimalizace nákladů a 
právní jistoty ve všech zúčastněných 
zemích by měl každý vnitrostátní orgán 
určit nezávislého auditora. Je-li to možné, 
mohl by v zájmu co nejvyšší účinnosti 
nezávislým auditorem být tentýž orgán, 
který je pověřen činnostmi uvedenými v 
kapitole III [nového nařízení o programu 
Erasmus].

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „solidární činností“ vysoce kvalitní (1) „solidární činností“ snadno 
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dočasné činnosti přispívající k dosahování 
cílů Evropského sboru solidarity, které 
mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, 
stáží, pracovních míst, solidárních projektů 
a činnosti zaměřené na vytváření sítí 
v různých oblastech, včetně oblastí 
uvedených v odstavci 13, při současném 
zajištění evropského přínosu a dodržování 
předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti;

dostupné vysoce kvalitní a přiměřeně 
finančně zajištěné činnosti podporující
začlenění a přispívající k dosahování cílů 
Evropského sboru solidarity, které mohou 
mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží, 
pracovních míst, solidárních projektů a 
činnosti zaměřené na vytváření sítí 
v různých oblastech, včetně oblastí 
uvedených v odstavci 13, při současném 
zajištění evropského přínosu a dodržování 
předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „registrovaným uchazečem“ 
jednotlivec ve věku 17 až 30 let, který se 
zaregistroval na portálu Evropského sboru 
solidarity s cílem zapojit se do činnosti 
solidarity, ale ještě se těchto činností 
neúčastní;

(2) „registrovaným uchazečem“ 
jednotlivec, který se zaregistroval na 
portálu Evropského sboru solidarity s cílem 
zapojit se do činnosti solidarity,  ještě se 
těchto činností neúčastní.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „účastníkem“ jednotlivec ve věku 
18 až 30 let, který se zaregistroval na 
portálu v Evropském sboru solidarity a 
účastní se solidární činnosti v rámci 
Evropského sboru solidarity;

(3) „účastníkem“ jednotlivec, který se 
zaregistroval na portálu v Evropském sboru 
solidarity a účastní se solidární činnosti v 
rámci Evropského sboru solidarity; pro 
činnosti jiné než činnosti uvedené v 
kapitole IV jsou účastníky jednotlivci ve
věku 18 až 35 let;
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „mladými lidmi s omezenými 
příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým 
překážkám, jež jim brání v účinném 
přístupu k příležitostem poskytovaným v 
rámci programu z ekonomických, 
sociálních, kulturních, zeměpisných nebo 
zdravotních důvodů nebo z důvodů, jako je
zdravotní postižení a vzdělávací problémy;

(4) „mladými lidmi s omezenými 
příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým 
překážkám, jež jim při chybějící dodatečné 
a speciálně zaměřené podpoře brání v 
účinném přístupu k příležitostem 
poskytovaným v rámci programu z 
ekonomických, sociálních, kulturních, 
zeměpisných nebo zdravotních důvodů 
nebo z důvodů, jako jsou vzdělávací 
problémy a zdravotní postižení, včetně 
dlouhodobého fyzického, duševního, 
mentálního nebo smyslového postižení 
uznaného v Úmluvě OSN o právech osob 
se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „dobrovolnickou činností“ solidární 
činnost, která probíhá jako dobrovolná 
neplacená činnost na dobu až 12 měsíců;

(6) „dobrovolnickou činností“ solidární 
činnost, která probíhá jako dobrovolná 
neplacená činnost na dobu až 12 měsíců a 
která jednotlivcům umožňuje věnovat 
znalosti, dovednosti a čas službě druhým, 
aniž by byli finančně motivováni;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „stáží“ solidární činnost po dobu 2 
až 6 měsíců, kterou lze prodloužit jednou a 
na dobu maximálně dvanácti měsíců, 

(7) „stáží“ solidární činnost po dobu 2 
až 6 měsíců, kterou lze prodloužit jednou a 
na dobu maximálně dvanácti měsíců, 
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kterou nabízí a platí zúčastněná organizace 
hostící účastníka Evropského sboru 
solidarity;

kterou nabízí a platí zúčastněná organizace 
hostící účastníka Evropského sboru 
solidarity, a která zahrnuje studijní 
složku;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je zvýšit 
účast mladých lidí a organizací na 
dostupných a vysoce kvalitních solidárních 
činnostech, a tím přispět k posílení 
soudržnosti, solidarity a demokracie v Unii 
a v zahraničí a současně reagovat na 
společenské a humanitární výzvy na místě, 
a to s vynaložením zvláštního úsilí na 
podporu sociálního začlenění.

1. Obecným cílem programu je zvýšit 
účast mladých lidí a organizací na 
dostupných a vysoce kvalitních solidárních 
a neziskových činnostech, a tím přispět k 
posílení soudržnosti, solidarity, míru a 
demokracie v Unii a v zahraničí, pokročit 
v plnění cílů udržitelného rozvoje a 
současně reagovat na společenské a 
humanitární výzvy na místě, zejména 
pokud jde o snižování nebezpečí 
přírodních a člověkem způsobených 
katastrof, mimořádných situací v 
nestabilních zemích po skončení 
konfliktu, a to s vynaložením zvláštního 
úsilí na podporu sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem programu je 
poskytnout mladým lidem, včetně těch s 
omezenými příležitostmi, snadno dostupné 
příležitosti k zapojení se do 
solidárních činností v Evropě a v 
zahraniční a současně zlepšit a náležitě 
doložit jejich kompetence, jakož i usnadnit 
jejich zaměstnatelnost a přechod na trh 
práce.

2. Specifickým cílem programu je 
poskytnout mladým lidem, včetně osob se 
zdravotním postižením a těch s omezenými 
příležitostmi, snadno dostupné příležitosti 
k zapojení se do solidárních činností v 
Evropě a v zahraniční a současně zlepšit a 
náležitě doložit jejich mezikulturní 
povědomí a profesní i občanské
kompetence, jakož i usnadnit jejich 
zaměstnatelnost a přechod na trh práce.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účast mladých lidí na solidárních 
činnostech zaměřených na společenské 
výzvy, jak se uvádí v článku 6;

a) účast mladých lidí na solidárních 
činnostech zaměřených na společenské 
výzvy a plnění cílů udržitelného rozvoje, 
jak se uvádí v článku 6;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účast mladých lidí na solidárních 
činnostech zaměřených na humanitární 
pomoc (Evropského dobrovolnického 
sboru humanitární pomoci), jak se uvádí v 
článku 10.

b) účast mladých lidí i lidí se 
zkušenostmi na solidárních činnostech 
zaměřených na humanitární pomoc 
(Evropského dobrovolnického sboru 
humanitární pomoci), jak se uvádí v článku 
10, a na činnostech v Unii i mimo ni, 
jejichž cílem je zlepšování schopnosti 
hostitelských organizací poskytovat 
humanitární pomoc ve třetích zemích, jak 
se uvádí v článku 11.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Roční pracovní program přijatý 
podle článku 18 obsahuje seznam 
činností, které jsou pro účastníky, 
příjemce a společnost potenciálně 
škodlivé, nebo které jsou nevhodné pro 
účastníky, které se nesmí provádět v rámci 
programu nebo které podléhají zvláštnímu 
proškolení, kontrole předpokladů nebo 
jiným opatřením.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilovat kapacity zúčastněných 
organizací, aby mohly nabízet rostoucímu 
počtu účastníků Evropského sboru 
solidarity kvalitní projekty;

a) posilovat kapacity zúčastněných 
organizací a jejich místních partnerů, aby 
mohli spolupracovat a nabízet rostoucímu 
počtu účastníků Evropského sboru 
solidarity kvalitní projekty;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přilákat nové zájemce, a to jak 
mladé lidi, tak zúčastněné organizace;

b) přilákat nové zájemce, a to jak 
mladé lidi a osoby, které mají určité 
zkušenosti v rámci iniciativy Humanitární 
dobrovolníci Evropské unie, tak 
zúčastněné organizace;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvoření, údržbu a aktualizaci 
portálu Evropského sboru solidarity a 
dalších příslušných on-line služeb, jakož 
i nezbytných podpůrných systémů IT 
a internetových nástrojů.

d) vytvoření, údržbu a aktualizaci 
portálu Evropského sboru solidarity a 
dalších příslušných on-line služeb, jakož 
i nezbytných podpůrných systémů IT 
a internetových nástrojů v souladu s 
požadavky na přístupnost stanovenými 
směrnicí (EU) 2016/2102.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akce prováděné v rámci složky 
„Evropský dobrovolnický sbor humanitární 
pomoci“ přispívají zvláště k poskytování 
humanitární pomoci založené na potřebách, 
zaměřené na záchranu života, předcházení 
lidskému utrpení a jeho zmírňování a 
zachování lidské důstojnosti a na budování 
kapacit a zvyšování odolnosti zranitelných 
nebo katastrofami zasažených komunit.

1. Akce prováděné v rámci složky 
„Evropský dobrovolnický sbor humanitární 
pomoci“ přispívají zvláště k poskytování 
humanitární pomoci založené na potřebách,
zaměřené na záchranu života, předcházení 
lidskému utrpení a jeho zmírňování a 
zachování lidské důstojnosti v kontextu 
přírodních nebo člověkem způsobených 
katastrof, na budování kapacit a zvyšování 
odolnosti zranitelných, nestabilních nebo 
katastrofami zasažených komunit, ať už se 
jedná o katastrofy přírodní nebo člověkem 
způsobené, a na usnadnění přechodu z 
humanitární reakce na dlouhodobý 
udržitelný rozvoj podporující začlenění.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akce v rámci této kapitoly se 
provádějí v souladu se zásadami
humanitární pomoci, jimiž jsou lidskost, 
neutralita, nestrannost a nezávislost.

2. Akce v rámci této kapitoly se 
provádějí v souladu s Evropským 
konsensem o humanitární pomoci, 
přičemž je třeba podporovat základní 
zásady humanitární pomoci, jimiž jsou 
lidskost, neutralita, nestrannost a 
nezávislost, a současně potvrzovat, že 
Unie je pevně odhodlána uplatňovat 
přístup založený na potřebách a nečinit 
rozdíl mezi dotčenými skupinami 
obyvatelstva ani v jejich rámci, a 
dodržovat mezinárodní právo.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Humanitární pomoc Unie se 
poskytuje v situacích, v nichž mohou 
působit také další nástroje související 
s rozvojovou spoluprací, zvládáním krizí 
a civilní ochranou. Evropský 
dobrovolnický sbor humanitární pomoci 
pracuje soudržným a doplňkovým 
způsobem a jeho činnost by se neměla 
překrývat s příslušnými politikami a 
nástroji Unie, zejména s politikou Unie v 
oblasti humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce a s mechanismem civilní 
ochrany Unie.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Akce v rámci této kapitoly 
zaměřené na podporu soudržné 
mezinárodní reakce na humanitární krize 
by měly být v souladu s akcemi, které 
koordinuje Úřad OSN pro koordinaci 
humanitárních záležitostí.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Evropský sbor humanitární 
pomoci přispívá k posílení zohledňování 
genderového hlediska v rámci 
humanitární pomoci Unie a podporuje 
odpovídající humanitární reakci na 
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specifické potřeby žen. Zvláštní pozornost 
je věnována spolupráci se skupinami a 
sítěmi sdružujícími ženy s cílem 
podporovat účast a vedoucí postavení žen 
v rámci humanitární pomoci a využít 
jejich schopností a odbornosti ve prospěch 
obnovy, budování míru, snižování rizika 
katastrof a zvyšování odolnosti dotčených 
komunit.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Ve smlouvě mezi vysílajícími 
organizacemi a Evropským 
dobrovolnickým sborem humanitární 
pomoci je třeba ve spolupráci s 
hostitelskými organizacemi přesně 
stanovit podmínky vysílání dobrovolníků, 
včetně práv a povinností, doby trvání a 
místa vyslání a úkolů.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) solidárními projekty, jak se uvádí v 
článku 9;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na základě již existujícího 
posouzení potřeb ve třetích zemích se toto 
nařízení zaměřuje na podporu akcí 
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zaměřených na posílení kapacity 
humanitární pomoci s cílem zvýšit 
připravenost na místní úrovni, reagovat 
na humanitární krize a zajistit účinnost a 
udržitelnost práce dobrovolníků na místě, 
a to včetně:

a) řízení rizik spojených s katastrofami, 
připravenosti a reakce na katastrofy, 
doučování, odborné přípravy v oblasti 
řízení dobrovolníků a dalších relevantních 
oblastí pro zaměstnance a dobrovolníky 
hostitelských organizací;

b) výměny osvědčených postupů, 
technické podpory, programů partnerství 
a výměny pracovníků a dobrovolníků, 
vytváření sítí a dalších vhodných opatření.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise bude nadále vést, udržovat 
a aktualizovat databázi humanitárních 
dobrovolníků EU a regulovat přístup k ní 
a její používání, a to i s ohledem na 
dostupnost a dovednosti humanitárních 
dobrovolníků z EU, což umožní 
pokračující účast dobrovolníků, kteří se 
vracejí. Zpracování osobních údajů 
shromážděných pro účely této databáze 
probíhá případně v souladu  s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/6791a a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/17251b.

____________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.)
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1b Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 
2018 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 
a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. 
L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dobrovolnická činnost na podporu 
operací humanitární pomoci, jak se uvádí v 
čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje složku učení 
a odborné přípravy, nenahrazuje stáže 
nebo pracovní místa a je založena na 
písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

1. Dobrovolnická činnost na podporu 
operací humanitární pomoci, jak se uvádí v 
čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje přiměřené
učení a odbornou přípravu, a to i před 
umístěním, které budou zaměřeny na 
projekty, do nichž se mladí dobrovolníci 
zapojí, a které budou klást náležitý důraz 
na zásady poskytování humanitární 
pomoci uvedené v čl. 10 odst. 2, včetně 
zásady „neškodit“, a nenahrazuje stáže 
nebo pracovní místa a je založena na 
písemné dohodě o dobrovolnické činnosti.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Iniciativa Humanitární 
dobrovolníci EU podporuje účast místních 
dobrovolníků ze třetích zemí.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dobrovolnická činnost v rámci této 
složky je možná pouze ve třetích zemích 
tam, kde:

2. Dobrovolnická činnost v rámci této 
složky je možná pouze tam, kde:

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na základě předchozího posouzení 
potřeb ve třetích zemích ze strany 
vysílajících a hostitelských organizací a 
dalších příslušných subjektů podporuje 
Evropský dobrovolnický sbor humanitární 
pomoci činnosti zaměřené na:

a) posilování schopnosti hostitelských
organizací poskytovat humanitární pomoc 
ve třetích zemích, aby se na místní úrovni 
zvýšila připravenost a zlepšila reakce na 
humanitární krize a zajistila se účinnost a 
udržitelnost výsledků práce Evropského 
dobrovolnického sboru humanitární 
pomoci na místě na základě řízení rizik v 
případě katastrof, připravenosti a reakce 
na ně, přechodu z humanitární reakce na 
dlouhodobý udržitelný rozvoj, poradenství 
a vzdělávání v oblasti řízení dobrovolnické 
činnosti;

b) výměnu osvědčených postupů, 
technickou pomoc, programy partnerství a 
výměnu zaměstnanců a dobrovolníků.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Posouzení rizik pro bezpečnost 
dobrovolníků je prioritou, a to zejména v 
zemích nebo regionech považovaných za 
nestabilní nebo v oblastech, kde hrozí 
bezprostřední hrozby.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Komunikační kampaně o 
Evropském sboru solidarity týkající se 
iniciativy Humanitární dobrovolníci EU 
se musí uskutečňovat především na území 
Unie a zaměřovat se na práci 
dobrovolníků a humanitárních 
pracovníků, která je založena na zásadách 
poskytování humanitární pomoci, jimiž 
jsou lidskost, nezávislost, neutralita a 
nestrannost, jimiž se jejich činnost řídí.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Dobrovolnictví reaguje na 
skutečné nedostatky a potřeby zjištěné na 
místní úrovni hostitelskými organizacemi.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
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Vyhledávání a výběr zájemců o 
dobrovolnickou činnost

1. Na základě předchozího posouzení 
potřeb ve třetích zemích Komise vyhledá a 
vybere zájemce o dobrovolnickou činnost, 
kterým bude poskytnuta odborná příprava 
ve spolupráci s národními agenturami a 
hostitelskými organizacemi.

2. Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou 
vyhledáváni a vybíráni v souladu s 
článkem 14, při dodržování zásad 
nediskriminace, rovnosti žen a mužů a 
rovných příležitostí.

3. Věkové limity uvedené v článcích 2 a 15 
neplatí pro dobrovolnickou činnost na 
podporu operací humanitární pomoci 
podle tohoto článku. 

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11b

Odborná příprava zájemců o 
dobrovolnickou činnost

1. Na základě stávajících programů a 
postupů Komise zavede program odborné 
přípravy pro zájemce o dobrovolnickou 
činnost zaměřený na podporu a doplnění 
akcí humanitární pomoci.

2. Zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří 
byli vyhledání a vybráni v souladu s 
postupem podávání žádostí, se mohou 
účastnit vzdělávacího programu 
prováděného kvalifikovanými 
organizacemi. Rozsah a obsah odborné 
přípravy, kterou má každý zájemce o 
dobrovolnickou činnost absolvovat, bude 
určen po konzultaci s ověřenou 
hostitelskou organizací na základě potřeb, 
s přihlédnutím k předchozím zkušenostem 
zájemce a plánovaného místa vyslání.
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3. Program odborné přípravy zahrnuje 
posouzení připravenosti zájemců o 
dobrovolnickou činnost na to, aby mohli 
být vysláni do třetích zemí za účelem 
podpory a doplnění operací humanitární 
pomoci a naplnění potřeb na místě.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a

Rozdělení rozpočtu na činnosti podle 
článků 7, 8, 9 a 11

Orientační rozdělení rozpočtu určeného 
na činnosti podle článků 7, 8, 9 a 11 je 
následující:

a) na dobrovolnictví v rámci činností a 
projektů solidarity podle článků 7 a 9: 85 
%;

b) na stáže a pracovní místa podle článku 
8: nejméně 7,5 %;

c) na dobrovolnickou činnost na podporu 
operací humanitární pomoci, jak se uvádí 
v článku 11: nejméně 7,5 %.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program může poskytovat 
financování v kterékoliv formě stanovené 
ve finančním nařízení, zejména formou 
grantů, cen a veřejných zakázek.

2. Program může poskytovat 
financování v kterékoliv formě stanovené 
ve finančním nařízení, zejména formou 
grantů, cen a veřejných zakázek. V zájmu 
zjednodušení požadavků na příjemce se v 
maximální možné míře používají 
jednorázové částky, jednotkové náklady a 
paušální financování.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří se
chtějí účastnit Evropského sboru solidarity, 
se zaregistrují prostřednictvím portálu 
tohoto sboru. V okamžiku zahájení 
dobrovolnické činnosti, stáže, zaměstnání 
nebo solidárního projektu však musí být 
mladému člověku nejméně 18 let a nejvýše 
30 let.

1. Osoby, které oprávněně pobývají 
na území účastnící se země nebo které 
mají občanství Unie a chtějí se účastnit 
Evropského sboru solidarity, se zaregistrují 
prostřednictvím portálu tohoto sboru. 
V okamžiku zahájení dobrovolnické 
činnosti, stáže, zaměstnání nebo 
solidárního projektu však musí být 
mladému člověku nejméně 18 let a nejvýše 
35 let.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Horní věkový limit se neuplatní v 
případě akcí Evropského dobrovolnického 
sboru humanitární pomoci uvedených v 
kapitole IV.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 
účasti veřejných nebo soukromých 
subjektů a mezinárodních organizací, a to 
za předpokladu, že jim byla udělena značka 
kvality Evropského sboru solidarity.

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 
účasti veřejných nebo soukromých 
subjektů a mezinárodních organizací, a to 
za předpokladu, že jim byla udělena značka 
kvality Evropského sboru solidarity. 
Organizace, které již mají značku 
certifikovanou v rámci iniciativy 
Humanitární dobrovolníci EU, a strany 
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rámcové dohody mezi nevládními 
organizacemi a GŘ pro evropskou civilní 
ochranu a operace humanitární pomoci 
(ECHO) Evropské komise mohou využít 
zjednodušeného postupu při získávání 
značky požadované v rámci nového 
programu.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě tohoto posouzení může 
být subjektu udělena značka kvality 
Evropského sboru solidarity. Získaná 
značka podléhá pravidelnému přezkumu a 
může být odňata.

3. Na základě tohoto posouzení může 
být subjektu udělena značka kvality 
Evropského sboru solidarity. Získaná 
značka podléhá pravidelnému přezkumu 
nebo přezkumu na žádost účastníka a 
může být odňata. Zvláštní pozornost je 
věnována tomu, jak zamezit zdvojování 
činností.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zúčastněné organizace mohou v 
rámci Evropského sboru solidarity 
vykonávat tyto funkce: 

a) v roli hostitele – provádět činnosti 
spojené s přijímáním účastníků, případně 
včetně organizace činností, přípravy 
vzdělávacích programů, poskytování 
pokynů a podpory účastníkům během 
solidární činnosti a poskytování zpětné 
vazby a uznání účastníkovi po výkonu 
činnosti;

b) v úloze podporovatele – provádět 
činnosti související s vysíláním účastníků 
a jejich přípravou před odjezdem, v 
průběhu a po skončení solidární činnosti, 
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včetně informačních schůzek s účastníky, 
vyslechnutí zkušeností nabytých účastníky 
a usnadnění dalšího dobrovolnictví v 
jejich domově.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odpovídající monitorování a 
podávání zpráv zahrnuje pravidelné 
konzultace s vnitrostátními agenturami a 
zúčastněnými organizacemi, jakož i s 
příslušnými organizacemi občanské 
společnosti a sítěmi mládeže s ohledem na 
možné zlepšení provádění programu.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise pořádá pravidelná setkání 
se sítí národních agentur a jejich 
proškolování za účelem zajištění 
soudržného provádění Evropského sboru 
solidarity ve všech zúčastněných zemích.
Komise rovněž přizve stávající sítě na 
úrovni Unie, které se týkají činností v 
rámci programu, sociální partnery a sítě 
zastupující mladé lidi a dobrovolníky. 
Komise pravidelně konzultuje s klíčovými 
zúčastněnými stranami, včetně 
zúčastněných organizací, o provádění 
Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akce Evropského sboru solidarity 
musí být soudržné a doplňkové rovněž ve 
vztahu k příslušným politikám, programům 
a nástrojům na vnitrostátní úrovni 
v zúčastněných zemích. Za tímto účelem si 
Komise, vnitrostátní orgány a národní 
agentury vyměňují informace o stávajících 
vnitrostátních režimech a prioritách 
týkajících se solidarity a mládeže na jedné 
straně a o akcích Evropského sboru 
solidarity na straně druhé s cílem vycházet 
z příslušných osvědčených postupů 
a dosáhnout efektivnosti a účinnosti.

2. Akce Evropského sboru solidarity 
musí být soudržné a doplňkové rovněž ve 
vztahu k příslušným politikám, programům 
a nástrojům na vnitrostátní úrovni 
v zúčastněných zemích, a to tak, aby byl 
zaručen smysl pro odpovědnost 
zúčastněných zemí. Za tímto účelem si 
Komise, vnitrostátní orgány a národní 
agentury vyměňují informace o stávajících 
vnitrostátních režimech a prioritách 
týkajících se solidarity a mládeže a 
humanitárních potřeb na jedné straně a o 
akcích Evropského sboru solidarity na 
straně druhé s cílem vycházet z příslušných 
osvědčených postupů a dosáhnout 
efektivnosti a účinnosti.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Akce Evropského sboru solidarity 
ve třetích zemích uvedené v článku 11 jsou 
soudržné a doplňkové zejména ve vztahu k 
dalším oblastem vnější činnosti Unie, 
konkrétně k politice v oblasti humanitární 
pomoci, rozvojové spolupráce, rozšíření, 
sousedství a mechanismu civilní ochrany 
Unie.

3. Akce Evropského sboru solidarity 
ve třetích zemích uvedené v článku 11 jsou 
soudržné a doplňkové zejména ve vztahu k 
dalším oblastem vnější činnosti Unie, 
konkrétně k politice v oblasti humanitární 
pomoci, rozvojové spolupráce, 
bezpečnosti, rozšíření, sousedství 
a mechanismu civilní ochrany Unie.
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