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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη συγχώνευση του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης για νέους με την πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ/το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας που συστάθηκε το 2014 και 
βασίζεται στο άρθρο 214 της ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει τη νομική βάση για την ανθρωπιστική 
βοήθεια. 

Η δημιουργία της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ αποτελεί 
απαίτηση της Συνθήκης και έχει ως στόχο να συμβάλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στη βάση των αναγκών, και στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας των 
ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές σε τρίτες χώρες. 
Παρά το δυναμικό της από πολλές απόψεις, η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής 
βοήθειας της ΕΕ είχε πολύ αργή εκκίνηση, μένοντας πολύ πίσω από τον αριθμό των 
εθελοντών που ήλπιζε αρχικά να συγκεντρώσει η Επιτροπή, και οι ενδιάμεσοι αξιολογητές 
επισήμαναν ότι η συμμετοχή των εταίρων στον ανθρωπιστικό τομέα δεν κατέστη δυνατή στο 
μέτρο που ήταν αναγκαίο. Η υποχρεωτική πιστοποίηση των οργανισμών που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία βασίζεται σε μια μακρά και δυσχερή διαδικασία. Ως 
αποτέλεσμα, ο αριθμός των εθελοντών έφθασε σε σημαντικό (αλλά ακόμη πολύ χαμηλό) 
επίπεδο μόλις το 2017. Κατά συνέπεια, το πλήρες δυναμικό της πρωτοβουλίας παραμένει 
δύσκολο να αξιολογηθεί και παραμένει σαφώς αναξιοποίητο. 

Ωστόσο, τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη φαίνεται να εκφράζουν την ικανοποίησή τους 
για τη συγχώνευση της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ με το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει, συγκεκριμένα παρέχοντας 
εθελοντική εμπειρία εκτός της Ένωσης με ανθρωπιστική εστίαση. Εάν προωθηθεί σωστά, θα 
μπορούσε να προσφέρει ένα σημαντικό σκαλοπάτι για τους νέους που ενδιαφέρονται για μια 
επαγγελματική σταδιοδρομία στον ανθρωπιστικό τομέα και ένα πολύτιμο σημείο εισόδου 
στον εθελοντισμό και τη συμμετοχή στα κοινά, καθώς και να τονώσει το ενδιαφέρον για τις 
παγκόσμιες ανθρωπιστικές προκλήσεις γενικότερα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα για τις μη κερδοσκοπικές ανθρωπιστικές 
οργανώσεις και τους μεγαλύτερης ηλικίας επαγγελματίες να επωφεληθούν από τις 
δυνατότητες κατάρτισης και χρηματοδότησης εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο 
πρόγραμμα. Η συντάκτρια συνιστά να μην εφαρμοστεί το συνολικό ανώτατο όριο ηλικίας 
των 30 ετών στο σκέλος που βασίζεται στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής 
βοήθειας της ΕΕ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους με μεγαλύτερη πείρα να 
συνεισφέρουν στην ανθρωπιστική βοήθεια σε εθελοντική βάση, ιδίως επειδή ενδέχεται να 
απαιτούν ειδική κατάρτιση πριν από την αποστολή τους. 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαπίστευση των οργανισμών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ είναι δυσχερής και αποδείχθηκε 
σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη σημαντικού αριθμού εθελοντών. Συνεπώς, είναι σημαντικό 
οι οργανισμοί που έχουν ήδη διαπιστευθεί, να μην χρειαστεί να υποβληθούν εκ νέου σε 
παρόμοια διαδικασία μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός. Επιπλέον, αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο οι απλουστευμένες και οι βελτιστοποιημένες διαδικασίες για το νέο σήμα ποιότητας 
για τους συμμετέχοντες οργανισμούς. 
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Ακόμη, η επιτροπή μας πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις σχετικά με τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (κεφάλαιο IV), για 
τις οποίες διαθέτουμε αποκλειστική αρμοδιότητα, εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη συνοχή με άλλες δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και με την 
ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή η πτυχή του μελλοντικού 
προγράμματος πρέπει να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών και να 
ενσωματωθεί στη βασισμένη στην ανάγκη, συντονισμένη και αποτελεσματική ανθρωπιστική 
βοήθεια. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια διαβλέπει το μεγαλύτερο δυναμικό στις δράσεις που 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη οργανωτικών και τοπικών ικανοτήτων, στην ανθεκτικότητα 
και στις δράσεις που συνδέουν την αρωγή, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη (ΣΑΑΑ), 
αντιμετωπίζοντας τη σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών και την ετοιμότητα και, γενικότερα, την ευαισθητοποίηση και την 
επικοινωνία σχετικά με τις ανθρωπιστικές ανάγκες και αρχές.

Τέλος, όσον αφορά τις διατάξεις για τις οποίες η επιτροπή μας μοιράζεται αρμοδιότητες 
σχετικά με την εν λόγω νομοθετική πρόταση με την Επιτροπή Πολιτισμού, θεωρούμε ότι 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αρχή «φροντίζουμε για 
όλους», στην εξάλειψη της φτώχειας, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των 
φύλων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Δεδομένης της σημαντικής 
αύξησης των ανθρωπιστικών κρίσεων 
και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
ανά τον κόσμο και έχοντας ως στόχο την 
εντατικότερη προώθηση της αλληλεγγύης 
και την προβολή της ανθρωπιστικής 
βοήθειας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, 
υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και προς τις τρίτες χώρες που πλήττονται 
από ανθρωπογενείς ή φυσικές 
καταστροφές.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η ανθρωπιστική βοήθεια 
βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, 
της ουδετερότητας και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, που είναι 
ενσωματωμένες στο διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο της 
Ένωσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια 
παρέχει μια αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης με βάση τις ανάγκες, 
με στόχο την προστασία της ζωής, την 
πρόληψη και την ανακούφιση του 
ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την 
παροχή προστασίας σε ευάλωτες ομάδες 
που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή 
φυσικές καταστροφές. Η μείωση του 
κινδύνου καταστροφών και η ετοιμότητα 
μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων και ανθεκτικότητας 
αποτελούν επίσης ουσιώδη στοιχεία της 
ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο 
πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη 
επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε 
τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα 
επιτρέψουν στους νέους σε όλη την 

διαγράφεται
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Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με 
τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν 
εργασία, αλλά και να αποκτήσουν 
πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 7ης 
Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή τόνισε την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των 
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν 
στους νέους περισσότερες και καλύτερες 
ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης 
σε ευρύ φάσμα τομέων, και να 
στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των διαφόρων 
προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή 
εγκαινίασε την πρώτη φάση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο 
πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν 
διάφορα ενωσιακά προγράμματα με 
σκοπό την παροχή ευκαιριών 
εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή 
απασχόλησης σε νέους σε όλη την 
Ένωση. 

διαγράφεται

__________________

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης (COM(2016) 942).
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ο εθελοντισμός αποτελεί μια 
συγκεκριμένη και ορατή εκδήλωση 
αλληλεγγύης, που επιτρέπει στους 
ανθρώπους να αφιερώνουν αφιλοκερδώς 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον χρόνο 
τους στην υπηρεσία της κοινωνίας, των 
τοπικών κοινοτήτων και των 
συνανθρώπων τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η βοήθεια προς άτομα και 
κοινότητες εκτός της Ένωσης που έχουν 
πληγεί από καταστροφές ή που είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταστροφές και 
έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, 
βασισμένης στις θεμελιώδεις αρχές της 
ουδετερότητας, του ανθρωπισμού, της 
ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, 
αποτελεί σημαντική έκφραση 
αλληλεγγύης. Τα χρηματοδοτικά κονδύλια 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν την 
αρχή και να επιτρέπουν τη συμμετοχή 
τουλάχιστον 5000 εθελοντών για την 
υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής 
βοήθειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(4γ) Οι συμμετέχοντες εθελοντές και οι 
οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές 
που ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη 
της αλληλεγγύης προς τα θύματα κρίσεων 
και καταστροφών σε τρίτες χώρες και 
αύξηση τόσο του βαθμού 
ευαισθητοποίησης όσο και της προβολής 
της ανθρωπιστικής βοήθειας και του 
εθελοντισμού γενικά μεταξύ των πολιτών 
της Ένωσης, ως μιας ισόβιας 
δραστηριότητας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4ε) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν το 
θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030 και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο εσωτερικά 
όσο και μέσω εξωτερικών 
δραστηριοτήτων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4στ) Στα συμπεράσματά του, της 19ης 
Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέση σε 
λειτουργία του δεσμού μεταξύ 
ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, 
το Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη 
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας μέσω της 
βελτίωσης της σύνδεσης μεταξύ 
ανθρωπιστικής βοήθειας και 
αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και 
της περαιτέρω ενίσχυσης των 
επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των 
συμπληρωματικών προσεγγίσεων της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
πρόληψης των συγκρούσεων. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να παρασχεθούν στους 
νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν 
να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς 
όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας 
ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες 
και ικανότητες για την προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική 
τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως 
ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, 
βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. 
Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να 
υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των 
νέων εθελοντών, ασκουμένων και 
εργαζομένων.

(5) Θα πρέπει να παρασχεθούν στους 
νέους, περιλαμβανομένων εκείνων που 
είναι πιο ευάλωτοι και έχουν λιγότερες 
ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν 
να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς 
όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας 
ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες 
και ικανότητες για την προσωπική, 
πολιτιστική, εκπαιδευτική, κοινωνική, 
επαγγελματική τους εξέλιξη και την 
εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως 
εκ τούτου, βελτιώνοντας την 
απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των 
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νέων εθελοντών, ασκουμένων και 
εργαζομένων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 
είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να 
συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των 
κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 
γνώσεις και ικανότητες, να είναι 
οικονομικά προσιτές στους νέους και να 
υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(6) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 
είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να 
συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των 
κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 
γνώσεις και ικανότητες, να είναι 
οικονομικά προσιτές στους νέους και να 
υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο, 
ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο 
διάλογος με τις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένα πρόγραμμα 
προσανατολισμένο στις ανάγκες, να 
προωθείται ο εθελοντισμός στις χώρες 
εταίρους και να προστίθεται ισχυρή 
αναπτυξιακή αξία στις δραστηριότητες 
αλληλεγγύης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η πιστοποίηση των οργανώσεων 
αποστολής και υποδοχής, που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, δεν πρέπει να 
επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο του νέου 
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προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης και θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται η ισοδυναμία της κατά 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
από το 2021 και μετά.

____________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 
122, 24.4.2014, σ. 1). 

Τροπολογία 14

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 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, πολιτιστική 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.



PE629.637v03-00 12/49 AD\1174686EL.docx

EL

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του 
ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού 
πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης και εργασίας, έργων ή 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 
επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη 
και η δημοκρατική συμμετοχή, η 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, 
ετοιμότητα και αποκατάσταση σε 
περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η 
αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων 
και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία 
και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο 
πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο 
αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και 
προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και 
συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία.
Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να 
προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης.

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του 
ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού 
πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης και εργασίας, έργων ή 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 
επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα– η κυκλική οικονομία, 
η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική 
συμμετοχή, η προστασία του 
περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για 
το κλίμα, η πρόληψη και η αποκατάσταση 
σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, η προστασία ευάλωτων 
ομάδων που πλήττονται από 
καταστροφές, η ανθεκτικότητα, η μείωση 
της φτώχειας, η επισιτιστική ασφάλεια, η 
γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η 
παροχή τροφίμων και άλλων μη 
επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, 
η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η 
σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η 
κοινωνική πρόνοια και προστασία, η 
υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών και ιδίως των ασυνόδευτων 
ανηλίκων, η πρόληψη των συγκρούσεων, 
η ειρήνη και η συμφιλίωση, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των 
φύλων, η εδαφική συνεργασία και συνοχή 
και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι 
δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να 
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προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δραστηριότητες εθελοντισμού 
(τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) 
παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο 
μη τυπικής και άτυπης μάθησης που 
ενισχύει την προσωπική, 
κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική 
εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά 
και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι 
δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα 
πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε 
δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, 
ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως 
υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν 
όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού 
στον τομέα της νεολαίας, μέσω της 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

(11) Οι δραστηριότητες εθελοντισμού 
(τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) 
παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο 
μη τυπικής και άτυπης μάθησης που 
ενισχύει την προσωπική, πολιτιστική, 
κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική 
εξέλιξη, το αίσθημα ευθύνης, την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά και την 
απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων
νέων. Οι δραστηριότητες εθελοντισμού δεν 
θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε 
δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, 
ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως 
υποκατάστατο αυτής. Οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να έχουν 
ως στόχο τη συμπλήρωση των 
υφιστάμενων τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών εθελοντικών συστημάτων, 
όταν υφίστανται τέτοια συστήματα. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές 
εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, 
μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

Τροπολογία 17

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 

(12) Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
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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 
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 
άσκηση 1. 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.

αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους 
νέους, περιλαμβανομένων των νέων με 
αναπηρίες και εκείνων με λιγότερες 
ευκαιρίες, 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 
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, 
μεταξύ άλλων σε μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και στον κοινωνικό και τον 
ανθρωπιστικό τομέα. 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 άσκηση 1 και τις αρχές που 
ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία. 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 



AD\1174686EL.docx 15/49 PE629.637v03-00

EL

αλληλεγγύης.

__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το πνεύμα καινοτομίας των νέων 
αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο 
για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
συμβάλλει στην προώθηση αυτού του 
πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την 
ευκαιρία να σχεδιάζουν και να 
αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων προς όφελος των τοπικών 
κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα 
αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών 
στην πράξη και την παροχή υποστήριξης 
στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι 
δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης 
ως εφαλτήρια για την περαιτέρω 
συμμετοχή σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα 
ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να 
αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν 
ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή 
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αλληλεγγύης, των 
δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και της νεολαίας.

(13) Το πνεύμα καινοτομίας των νέων 
αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο 
για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
συμβάλλει στην προώθηση αυτού του 
πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την 
ευκαιρία να σχεδιάζουν και να 
αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων προς όφελος των τοπικών 
κοινοτήτων αλλά και των απόρων. Τα εν 
λόγω έργα αποτελούν ευκαιρία για τη 
δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή 
υποστήριξης στους νέους ώστε να 
δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. 
Χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την 
περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα 
ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να 
συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, είτε 
ως εθελοντές είτε ως εργαζόμενοι σε 
οργανώσεις ή να συστήνουν ενώσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της 
νεολαίας.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι εθελοντές μπορούν να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας 
της Ένωσης να παρέχει ανθρωπιστική 
βοήθεια με βάση τις ανάγκες και τις 
αρχές και να συμβάλουν στη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της 
ανθρωπιστικής βοήθειας αν έχουν 
επιλεγεί, εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί 
κατάλληλα για την αποστολή τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις 
αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για 
να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο, και εφόσον μπορούν να 
υπολογίζουν στην κατάλληλη επιτόπια 
στήριξη επίβλεψη. Κατά συνέπεια, ο 
επιτόπιος ρόλος των ιδιαίτερα 
καταρτισμένων και έμπειρων 
καθοδηγητών με υψηλού επιπέδου 
δεξιότητες είναι υψίστης σημασίας για τη 
συμβολή στην αποτελεσματικότητα της 
ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και για 
την υποστήριξη των εθελοντών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι εθνικοί οργανισμοί πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους πρώην συμμετέχοντες 
να καταστούν πρεσβευτές του 
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, ώστε να μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους μέσω οργανώσεων νέων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
εργαστηρίων. Ως πρεσβευτές, θα 
συμμετέχουν στην κατάρτιση των 
μελλοντικών υποψηφίων, συμβάλλοντας 
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έτσι στην προώθηση του προγράμματος.
Για τον σκοπό αυτό, οι εθνικοί 
οργανισμοί πρέπει να παρέχουν στους 
εθελοντές υποστήριξη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η διασφάλιση της επιτυχούς 
ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης απαιτεί αυξημένη προβολή 
και ευαισθητοποίηση και περαιτέρω 
προώθηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης, μέσω ενημερωτικών 
εκστρατειών (συμπεριλαμβανομένης μιας 
ετήσιας Ημέρας για το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης) και δυναμικών μέσων 
επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου, 
τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και 
οργανώσεων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των 
δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών 
που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της 
παροχής κατάρτισης, γλωσσικής 
υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, 
διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης 
μετά τη δραστηριότητα στους 
συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης 
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της 

(15) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των 
δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών 
που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της 
παροχής κατάρτισης, γλωσσικής 
υποστήριξης (επιγραμμικής, αν δεν 
υπάρχει άλλη δυνατότητα), ασφαλιστικής 
κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και 
υποστήριξης μετά τη δραστηριότητα στους 
συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης 
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
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εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης. Η ασφάλεια των εθελοντών 
εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και οι 
εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται 
σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο 
θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων 
συγκρούσεων.

ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της 
εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης. Η κατάλληλη κατάρτιση, η 
ασφάλεια και προστασία των εθελοντών 
εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και 
πρέπει να υπόκειται σε τακτική 
ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολόγηση 
των κινδύνων, ιδίως όσον αφορά το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Οι εθελοντές 
δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε 
επιχειρήσεις που διεξάγονται στο θέατρο 
διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων 
συγκρούσεων. Θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη η ασφάλεια 
και τα συμφέροντα των παιδιών και 
άλλων ευάλωτων ατόμων που έρχονται σε 
επαφή με τους εθελοντές. Οι 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
άμεση επαφή με παιδιά θα πρέπει να 
καθοδηγούνται από την αρχή του 
«βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» και 
θα πρέπει να υποβάλλονται, κατά 
περίπτωση, σε ελέγχους του ιστορικού ή 
άλλα μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της 
προστασίας των παιδιών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι αρχές της Ένωσης για την 
ισότητα ευκαιριών και τη μη εφαρμογή 
διακρίσεων πρέπει να τηρούνται πλήρως 
σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
περιλαμβανομένης της ταυτοποίησης και 
επιλογής των συμμετεχόντων εθελοντών 
και οργανισμών.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος 
των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική εξέλιξη των 
συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως 
ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες που 
συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα 
της δραστηριότητας να προσδιορίζονται 
και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα 
με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, 
όπως συνιστάται στη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, 
για την επικύρωση της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης22.

(16) Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος 
των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και 
επαγγελματική εξέλιξη των 
συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως 
ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες που 
συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα 
της δραστηριότητας να προσδιορίζονται 
και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα 
με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, 
όπως συνιστάται στη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, 
για την επικύρωση της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης22.

_________________ _________________

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της 
μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 
(ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της 
μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 
(ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1-5).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει 
επίσης να ενθαρρύνουν τους νέους 
εθελοντές να καταστούν πρεσβευτές του 
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, ώστε να μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους μέσω δικτύων νέων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
εργαστηρίων. Οι πρώην 
εθελοντές/πρεσβευτές θα μπορούσαν 
επίσης να συμβάλουν στην κατάρτιση 
μελλοντικών υποψηφίων.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Με το σήμα ποιότητας 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση των 
συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και 
τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια 
όλων των σταδίων της εμπειρίας 
αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος 
ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να 
συνεπάγεται αυτομάτως τη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(17) Με το σήμα ποιότητας 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση των 
συμμετεχόντων φορέων προς τις αξίες, 
αρχές και στόχους της Ένωσης, καθώς 
και προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον 
αφορά τα δικαιώματα, την ασφάλεια και 
τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων 
των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η 
απόκτηση σήματος ποιότητας αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς 
ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως 
τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να 
συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα 
ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία 
που οδηγεί στην απονομή του σήματος 
ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει 
να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί 
να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας 
των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 
οδήγησαν στην απονομή του.

(18) Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να 
συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα 
ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία 
που οδηγεί στην απονομή του σήματος 
ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
σε συμφωνία με τα υφιστάμενα 
συστήματα πιστοποίησης. Η διαδικασία 
απόκτησης ενός σήματος θα πρέπει να 
απλουστευθεί για τους οργανισμούς που 
έχουν ήδη πιστοποιηθεί, ιδίως στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και για
τα μέρη συμφωνιών πλαισίων εταιρικής 
σχέσης ECHO. Η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη 



AD\1174686EL.docx 21/49 PE629.637v03-00

EL

παρόμοιες διαδικασίες δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1475 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, καθώς και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου1β. Το 
χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να 
επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να 
ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των 
σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 
οδήγησαν στην απονομή του. Τόσο κατά 
την απονομή του σήματος ποιότητας όσο 
και για την εκ νέου αξιολόγησή του, ο 
διοικητικός φόρτος θα πρέπει να μειωθεί 
στο ελάχιστο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση και να 
αποφευχθεί η αποθάρρυνση μικρότερων 
οργανώσεων από τη συμμετοχή τους.

______________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 
1313/2013/ΕΕ (ΕΕ L 250, 4.10.2018, 
σ. 1).

1β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163, 
2.7.1996, σ. 1).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια της 
διαδικασίας εφαρμογής και να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
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του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται 
τακτικά με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 
συμμετεχόντων οργανισμών, και με άλλες 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων νεολαίας και των εθνικών 
συμβουλίων νεολαίας, καθώς και με 
δίκτυα που εκπροσωπούν τους εργοδότες 
και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να 
παρέχεται ένα σημείο ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα 
και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ 
άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και 
την αντιστοίχιση των προφίλ και των 
ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές 
ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, 
τη γλωσσική υποστήριξη και την 
υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα, καθώς 
και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που 
ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον.

(23) Η διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση όλων 
των χρηστών στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, σε συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α και να παρέχεται ένα σημείο 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τα 
ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε 
ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, 
τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των 
προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση 
και τις εικονικές ανταλλαγές, την 
επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική 
υποστήριξη και την υποστήριξη μετά τη 
δραστηριότητα (επιγραμμική, αν δεν 
υπάρχει άλλη δυνατότητα), καθώς και 
άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται 
να προκύψουν το μέλλον.  Όσον αφορά 
την ανάπτυξη προσωπικού για τη στήριξη 
δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής 
βοήθειας και το μεγάλο χρονικό διάστημα 
μεταξύ της αίτησης και της αποστολής 
του εθελοντή, οι συμμετέχοντες σε 
δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
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πρόσθετους φραγμούς σε σύγκριση με 
τους συμμετέχοντες άλλων τομέων.

_______________________

1α Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 
για την προσβασιμότητα των ιστότοπων 
και των εφαρμογών για φορητές συσκευές 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα 
(ΕΕ L 327, 2.12.2016, σ. 1). 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

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 πρωτίστως σε νέους ηλικίας 
18-35 ετών, ενώ οι ανάγκες και το πλαίσιο 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες 
μπορεί να δικαιολογούν τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων πάνω από την ηλικία 
αυτή. Για τη συμμετοχή στις 
δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης απαιτείται 
προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή 
πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίδεται στην ισότητα των φύλων όσον 
αφορά την προώθηση και τη διευκόλυνση 
της ίσης συμμετοχής ανδρών και 
γυναικών.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Οι ενωσιακές αρχές της ισότητας 
των ευκαιριών και της μη διάκρισης 
ορίζουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι 
επί μακρόν διαμένοντες κάθε κοινωνικής 
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προέλευσης και ηλικίας θα πρέπει να 
μπορούν να δρουν ως ενεργοί πολίτες.
Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
προκλήσεων της ανθρωπιστικής δράσης, 
οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία 
εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της 
ΕΕ πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών 
και μπορούν να εκπροσωπούν μεγάλο 
εύρος προφίλ και γενεών με κατάλληλες 
δεξιότητες για την επιτυχή εκτέλεση των 
εν λόγω ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 32

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 
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 

(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 και ευάλωτων εξ αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων 
εθελοντών με αναπηρία. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
κατάρτισης 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 
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 
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ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
στην περίπτωση διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

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 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή και στήριξη στην ικανότητα των 
οργανώσεων εταίρων υποδοχής σε τρίτες 
χώρες και στην ανάγκη να 
ενσωματωθούν οι δραστηριότητες των 
εθελοντών εντός του τοπικού πλαισίου 
και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των 
εθελοντών με τους τοπικούς 
ανθρωπιστικούς φορείς, την κοινότητα 
υποδοχής και την κοινωνία των πολιτών.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και 
ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της 
ΕΕ»1, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση 
των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα 
για την αύξηση της συμμετοχής των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες 
τις δράσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. 

(35) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και 
ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της 
ΕΕ»1, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση 
και τις ανάγκες των εν λόγω περιοχών, και 
ιδίως την εξέλιξη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, 
ιδιαίτερα το ποσοστό ανεργίας των νέων, 
ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη 
συνεργασία με τον πλέον αποτελεσματικό 
και απλό τρόπο. Θα ληφθούν μέτρα για 
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την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις 
δράσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. 

__________________ __________________

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
«Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική 
εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017) 623 
final].

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
«Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική 
εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της ΕΕ» [COM(2017) 623 
final].

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για την καλύτερη επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα 
πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν 
στενά, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας και 
τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν 
εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων 
αλληλεγγύης.

(39) Για την καλύτερη επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα 
πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργαστούν 
στενά, σε σύμπραξη με εθνικές αρχές, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις 
νεολαίας, τον ιδιωτικό τομέα και τοπικούς 
παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία 
στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης, 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα 
εθελοντισμού.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η 
ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα 

(42) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η 
βελτιστοποίηση του κόστους και η 
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χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να 
ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. 
Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο 
ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός 
μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που 
ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για 
το Erasmus].

ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα 
χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να 
ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. 
Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο 
ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός 
μπορεί να είναι ο ίδιος με τον φορέα που 
ορίζεται για τις δράσεις που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για 
το Erasmus].

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 
υψηλής ποιότητας προσωρινή 
δραστηριότητα που συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να 
λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου 
αλληλεγγύης και δραστηριότητας 
δικτύωσης σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η 
οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και τήρηση των 
κανόνων υγείας και ασφάλειας·

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 
εύκολα προσβάσιμη, υψηλής ποιότητας 
προσωρινή δραστηριότητα, χωρίς 
αποκλεισμούς και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη, που συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να 
λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου 
αλληλεγγύης και δραστηριότητας 
δικτύωσης σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η 
οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και τήρηση των 
κανόνων υγείας και ασφάλειας·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: 
άτομο ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών που 
έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον 

(2) «εγγεγραμμένος υποψήφιος»: 
άτομο που έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή 
πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα 
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συμμετοχής σε δραστηριότητα 
αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη 
σε τέτοιες δραστηριότητες·

αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη 
σε τέτοιες δραστηριότητες· 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συμμετέχων»: άτομο ηλικίας 
μεταξύ 18 και 30 ετών που έχει εγγραφεί 
στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε 
δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

(3) «συμμετέχων»: άτομο που έχει 
εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και 
συμμετέχει σε δραστηριότητα 
αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης· για 
δραστηριότητες άλλες από εκείνες που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο IV, οι 
συμμετέχοντες είναι άτομα ηλικίας 
μεταξύ 18 και 35 ετών·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα 
οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν
αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες 
στο πλαίσιο του προγράμματος, για 
οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς 
και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους 
υγείας ή για λόγους όπως η αναπηρία και 
οι μαθησιακές δυσκολίες·

(4) «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα 
οποία, ελλείψει πρόσθετης και ειδικά 
προσαρμοσμένης στήριξης, 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 
πρόσβασή τους σε ευκαιρίες στο πλαίσιο 
του προγράμματος, για οικονομικούς, 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους υγείας 
ή για λόγους όπως οι μαθησιακές 
δυσκολίες και η αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων σωματικών, νοητικών, 
πνευματικών ή αισθητηριακών 
αναπηριών, όπως αυτές αναγνωρίζονται 
στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «εθελοντισμός»: δραστηριότητα 
αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως 
εθελοντική και μη αμειβόμενη 
δραστηριότητα για χρονικό διάστημα έως 
12 μηνών· 

(6) «εθελοντισμός»: δραστηριότητα 
αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα ως 
εθελοντική και μη αμειβόμενη 
δραστηριότητα για χρονικό διάστημα έως 
12 μηνών και που επιτρέπει στους 
ανθρώπους να αφιερώνουν αφιλοκερδώς 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον χρόνο 
τους στην υπηρεσία της κοινωνίας, της 
κοινότητας ή των συνανθρώπων τους·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «πρακτική άσκηση»: 
δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας δύο 
έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη 
διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται 
και αμείβεται από τον συμμετέχοντα 
φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(7) «πρακτική άσκηση»: 
δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας δύο 
έως έξι μηνών, η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά και για μέγιστη 
διάρκεια 12 μηνών, η οποία προσφέρεται 
και αμείβεται από τον συμμετέχοντα 
φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και 
περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και 
φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής 
ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης,

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων 
και των φορέων σε προσβάσιμες και 
υψηλής ποιότητας δραστηριότητες 
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ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της 
συνοχής, της αλληλεγγύης και της 
δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, 
και στην πρακτική αντιμετώπιση 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες 
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

αλληλεγγύης και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ως μέσο συμβολής στην 
ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης , 
της ειρήνης και της δημοκρατίας στην 
Ένωση και εκτός αυτής, στην επίτευξη 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
μείωση των κινδύνων από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε 
ευάλωτες χώρες και χώρες μετά από 
συγκρούσεις , με ιδιαίτερες προσπάθειες 
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι να παρέχει στους νέους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα 
προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε 
δραστηριότητες αλληλεγγύης στην 
Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας 
παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις 
ικανότητές τους, καθώς και
διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα 
και τη μετάβασή τους στην αγορά 
εργασίας.

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι να παρέχει στους νέους, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και εκείνων που διαθέτουν 
λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες 
ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο 
εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και 
επικυρώνοντας δεόντως τη διαπολιτισμική 
ευαισθητοποίησή τους και τις
επαγγελματικές ικανότητές τους, καθώς
και τις ικανότητες που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη και διευκολύνοντας 
την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή 
τους στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμμετοχή των νέων σε α) συμμετοχή των νέων σε 
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δραστηριότητες αλληλεγγύης για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

δραστηριότητες αλληλεγγύης για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμμετοχή των νέων σε 
δραστηριότητες αλληλεγγύης που 
σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια 
(Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

β) συμμετοχή των νέων και 
ανθρώπων με εμπειρογνωσία σε 
δραστηριότητες αλληλεγγύης που 
σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια 
(Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας), όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10, και δράσεις 
εντός και εκτός της Ένωσης με στόχο την 
ανάπτυξη της ικανότητας των 
οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά την 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο άρθρο 
11.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 
περιλαμβάνει κατάλογο δραστηριοτήτων 
που είναι πιθανώς επιβλαβείς για τους 
συμμετέχοντες, τους δικαιούχους και την 
κοινωνία, ή ακατάλληλες για τους 
συμμετέχοντες, οι οποίες δεν θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος ή για τις οποίες 
απαιτούνται ειδική εκπαίδευση, έλεγχοι 
ιστορικού ή άλλα μέτρα.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση των ικανοτήτων των 
συμμετεχόντων φορέων στην προσφορά 
καλής ποιότητας έργων για την αύξηση του 
αριθμού των συμμετεχόντων στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

α) ενίσχυση των ικανοτήτων των 
συμμετεχόντων φορέων και των τοπικών 
εταίρων τους στη συνεργασία και στην 
προσφορά καλής ποιότητας έργων για την 
αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσέλκυση νεοεισερχομένων, 
τόσο νέων όσο και συμμετεχόντων 
φορέων·

β) προσέλκυση νεοεισερχομένων, 
τόσο νέων, ατόμων που διαθέτουν κάποια 
πείρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της 
ΕΕ, όσο και συμμετεχόντων φορέων·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη δημιουργία, διατήρηση και 
επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
και άλλων συναφών επιγραμμικών 
υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων 
συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και 
διαδικτυακών εργαλείων.

δ) τη δημιουργία, διατήρηση και 
επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
και άλλων συναφών επιγραμμικών 
υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων 
συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και 
διαδικτυακών εργαλείων, σε 
ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που ορίζονται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2016/2102.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» 
συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των 
αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, 
την πρόληψη και την ανακούφιση του 
ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την 
ενίσχυση του δυναμικού και της 
ανθεκτικότητας ευάλωτων κοινοτήτων ή 
κοινοτήτων που πλήττονται από 
καταστροφές.

1. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» 
συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των 
αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, 
την πρόληψη και την ανακούφιση του 
ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο 
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, 
καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και 
της ανθεκτικότητας κοινοτήτων που είναι 
ευάλωτες, εύθραυστες ή πλήττονται από 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές
και στη διευκόλυνση της μετάβασης από 
την ανθρωπιστική αντίδραση προς μια 
πιο μακροπρόθεσμη και βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις που υπάγονται στο 
παρόν κεφάλαιο διεξάγονται σύμφωνα με 
τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας του 
ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της 
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.

2. Οι δράσεις που υπάγονται στο 
παρόν κεφάλαιο διεξάγονται σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανθρωπιστική βοήθεια, προωθώντας τις 
θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, του ανθρωπισμού, της 
ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της 
ανεξαρτησίας, επαναλαμβάνοντας τη 
σταθερή δέσμευση της Ένωσης για μια 
προσέγγιση με βάση τις ανάγκες, χωρίς 
διακρίσεις μεταξύ πληθυσμών που έχουν 
πληγεί και με σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ανθρωπιστική βοήθεια της 
Ένωσης χορηγείται σε περιστάσεις όπου 
μπορούν να λειτουργούν και άλλα μέσα 
σχετιζόμενα με την αναπτυξιακή 
συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και 
την πολιτική προστασία. Το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας λειτουργεί με συνεκτικό και 
συμπληρωματικό τρόπο και αποφεύγει τις 
αλληλεπικαλύψεις με συναφείς πολιτικές 
και μέσα της Ένωσης, ιδίως με την 
πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την 
πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας και 
τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Προκειμένου να προωθηθεί μια 
συνεκτική διεθνής απάντηση σε 
ανθρωπιστικές κρίσεις, οι δράσεις του 
παρόντος κεφαλαίου είναι σύμφωνες με 
εκείνες που συντονίζονται από το 
Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών 
Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας συμβάλλει στην 
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ενίσχυση της διάστασης του φύλου στην
ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης, 
προωθώντας επαρκείς ανθρωπιστικές 
απαντήσεις στις ειδικές ανάγκες των 
γυναικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη 
συνεργασία με ομάδες και δίκτυα 
γυναικών, για να προαχθεί η συμμετοχή 
και ο ηγετικός ρόλος των γυναικών στην 
ανθρωπιστική βοήθεια και να 
αξιοποιηθούν οι ικανότητες και η 
εμπειρογνωμοσύνη τους στην ανάκαμψη, 
την ειρήνευση, τη μείωση των κινδύνων 
καταστροφών και την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των πληγεισών 
κοινοτήτων.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Οι ειδικοί όροι αποστολής 
καθορίζονται, σε στενή διαβούλευση με 
τις οργανώσεις υποδοχής, με σύμβαση 
μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και 
του Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της 
διάρκειας και του τόπου αποστολής, 
καθώς και των καθηκόντων της.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) έργα αλληλεγγύης, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 9·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με βάση την προηγούμενη 
αξιολόγηση των αναγκών των τρίτων 
χωρών, ο παρών κανονισμός στηρίζει 
δράσεις με στόχο την ενίσχυση της 
ικανότητας παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τοπική ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε 
ανθρωπιστικές κρίσεις και να 
διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και 
βιώσιμος αντίκτυπος της εθελοντικής 
εργασίας επί τόπου, 
συμπεριλαμβανομένης:

α) της διαχείρισης κινδύνου που 
σχετίζεται με τις φυσικές καταστροφές, 
της ετοιμότητας και αντίδρασης, της 
καθοδήγησης, της κατάρτισης για τη 
διαχείριση του εθελοντισμού και άλλους 
σχετικούς τομείς για το προσωπικό και 
τους εθελοντές των οργανώσεων 
υποδοχής,

β) της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, 
παροχής τεχνικής βοήθειας, 
προγραμμάτων αδελφοποίησης και 
ανταλλαγής προσωπικού και εθελοντών, 
δημιουργίας δικτύων και άλλων σχετικών 
δράσεων.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή συνεχίζει, τηρεί και 
επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων των 
εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της 
ΕΕ, και ρυθμίζει την πρόσβαση και τη 
χρήση της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και την ικανότητα των 
εθελοντών της ΕΕ, καθιστώντας δυνατή 
τη συνεχή συμμετοχή των εθελοντών που 
επιστρέφουν. Η επεξεργασία δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
σε αυτή ή για αυτή τη βάση δεδομένων 
πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου1α και του Συμβουλίου και 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1β.

____________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, 
4.5.2016, σ. 1).

1β Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 
295, 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη 
επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο α), περιλαμβάνει μια 

1. Ο εθελοντισμός για την υποστήριξη 
επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο α), περιλαμβάνει φάση 
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μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα 
κατάρτισης, δεν υποκαθιστά την πρακτική 
άσκηση και/ή την εργασία και βασίζεται σε 
γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

επαρκούς μάθησης και κατάρτισης, 
μεταξύ των άλλων και πριν από την 
τοποθέτηση, που συνδέεται με τα έργα 
στα οποία θα συμμετάσχουν οι νέοι 
εθελοντές και με ιδιαίτερη έμφαση στις 
αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
2, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του 
«μη βλάπτειν», δεν υποκαθιστά την 
πρακτική άσκηση και/ή την εργασία και 
βασίζεται σε γραπτή συμφωνία 
εθελοντισμού.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η πρωτοβουλία εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προωθεί 
τη συμμετοχή τοπικών εθελοντών από 
τρίτες χώρες·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του 
παρόντος άξονα μπορεί να 
πραγματοποιείται μόνο σε τρίτες χώρες:

2. Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του 
παρόντος άξονα μπορεί να 
πραγματοποιείται μόνο:

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση 
των αναγκών σε τρίτες χώρες από τις 
οργανώσεις αποστολής και υποδοχής, 
καθώς και από άλλους σχετικούς 
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παράγοντες, το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν:

α) στην ενίσχυση της ικανότητας των 
οργανώσεων υποδοχής όσον αφορά την 
ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες, 
προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική 
ετοιμότητα και η ανταπόκριση σε 
ανθρωπιστικές κρίσεις και να 
διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και 
βιώσιμος αντίκτυπος της ευρωπαϊκής 
εθελοντικής υπηρεσίας ανθρωπιστικής 
βοήθειας επί τόπου, μέσω της διαχείρισης 
του κινδύνου καταστροφών, της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης, της 
μετάβασης από την ανθρωπιστική 
απόκριση στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, 
την καθοδήγηση και την κατάρτιση στη 
διαχείριση των εθελοντών·

β) στην ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, παροχή τεχνικής βοήθειας,
προγράμματα αδελφοποίησης και 
ανταλλαγή προσωπικού και εθελοντών, 
δημιουργία δικτύων και άλλες σχετικές 
δράσεις.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η αξιολόγηση του επιπέδου 
κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια και 
την προστασία των εθελοντών αποτελεί 
προτεραιότητα, ιδίως σε χώρες ή 
περιοχές που θεωρούνται ασταθείς ή στις 
οποίες υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 γ (νέα)



PE629.637v03-00 40/49 AD\1174686EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι εκστρατείες επικοινωνίας για 
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που 
αφορούν την πρωτοβουλία εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ 
πραγματοποιούνται κυρίως στο έδαφος 
της ΕΕ και επικεντρώνονται στο έργο που 
αναλαμβάνουν οι εθελοντές και οι 
εργαζόμενοι του τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας στη βάση των 
αρχών του ανθρωπισμού, της 
ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της 
αμεροληψίας, που διέπουν τη δράση τους.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Ο εθελοντισμός ανταποκρίνεται 
στις πραγματικές ανάγκες και καλύπτει 
τα κενά που εντοπίζονται σε τοπικό 
επίπεδο από τις οργανώσεις υποδοχής.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Ταυτοποίηση και επιλογή υποψηφίων 
εθελοντών

1. Με βάση προηγούμενη αξιολόγηση των 
αναγκών των τρίτων χωρών, η Επιτροπή 
ταυτοποιεί και επιλέγει τους υποψήφιους
για συμμετοχή και κατάρτιση εθελοντές 
σε συνεργασία με εθνικούς φορείς και 
οργανισμούς υποδοχής.

2. Η ταυτοποίηση και επιλογή των 
υποψηφίων εθελοντών γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 14, τηρώντας τις αρχές της 
μη εφαρμογής διακρίσεων, της ισότητας 
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των φύλων και των ίσων ευκαιριών.

3. Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στα 
άρθρα 2 και 15 δεν εφαρμόζονται στον 
εθελοντισμό για την υποστήριξη 
επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11β

Κατάρτιση υποψηφίων εθελοντών

1. Με βάση τα υπάρχοντα προγράμματα 
και διαδικασίες, η Επιτροπή θεσπίζει 
πρόγραμμα κατάρτισης για την 
προετοιμασία των υποψηφίων εθελοντών 
προκειμένου να υποστηρίξουν και 
συμπληρώσουν τις δράσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας.

2. Οι υποψήφιοι εθελοντές οι οποίοι έχουν 
ταυτοποιηθεί και επιλεγεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης, είναι 
επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται 
από εξειδικευμένους φορείς. Το 
εξατομικευμένο πλαίσιο και περιεχόμενο 
της κατάρτισης κάθε υποψήφιου 
εθελοντή καθορίζεται μετά από 
διαβούλευση με τον πιστοποιημένο 
οργανισμό υποδοχής, ανάλογα με τις 
ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την 
προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου 
εθελοντή και την προβλεπόμενη περιοχή 
του εθελοντισμού.

3. Το πρόγραμμα κατάρτισης 
περιλαμβάνει την αξιολόγηση της 
ετοιμότητας των υποψηφίων εθελοντών 
που θα συμμετάσχουν στην υποστήριξη 
και συμπλήρωση των δράσεων 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, 
καθώς και στην κάλυψη τοπικών 
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αναγκών.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α

Ανάλυση του προϋπολογισμού που 
διατίθεται για τις δραστηριότητες βάσει 
των άρθρων 7, 8, 9 και 11

Η ενδεικτική ανάλυση του 
προϋπολογισμού που διατίθεται για τις 
δραστηριότητες βάσει των άρθρων 7, 8, 9 
και 11 έχει ως εξής:

α) για εθελοντισμό σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης και σε έργα αλληλεγγύης, 
όπως αναφέρεται στα άρθρα 7 και 9: 85 
%;

β) για πρακτική άσκηση και εργασία, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 8:
τουλάχιστον 7,5 %

γ) για εθελοντισμό για την υποστήριξη 
επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11:
τουλάχιστον 7,5 %

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, 
με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες 
συμβάσεις.

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις
μορφές που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, 
με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες 
συμβάσεις. Προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν 
για τους δικαιούχους, γίνεται στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό χρήση 
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χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, 
βάσει μοναδιαίου κόστους και με ενιαίο 
συντελεστή.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα 
σε συμμετέχουσα χώρα ή έχουν την 
ιθαγένεια της Ένωσης και που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης εγγράφονται στη 
διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης. Κατά τη χρονική 
στιγμή έναρξης του εθελοντισμού ο νέος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και 
έως 35 ετών.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τις δράσεις στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, όπως 
αναφέρεται στο κεφάλαιο IV, δεν ισχύουν 
τα εν λόγω όρια ηλικίας.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων και διεθνών 
οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι 

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων και διεθνών 
οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι 
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έχουν λάβει σήμα ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

έχουν λάβει σήμα ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι 
οργανισμοί που διαθέτουν ήδη ένα σήμα 
πιστοποιημένο στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής 
βοήθειας της ΕΕ και μέρη μιας 
συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης 
(ΣΠΕΣ) μεταξύ μιας ΜΚΟ και της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας 
(ECHO) της Επιτροπής μπορούν να είναι 
επιλέξιμοι για απλουστευμένη διαδικασία 
για την απόκτηση του σήματος που 
απαιτείται από το νέο πρόγραμμα.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον 
φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 
σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και 
μπορεί να ανακληθεί.

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον 
φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 
σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους ή 
κατόπιν αιτήματος συμμετεχόντων και 
μπορεί να ανακληθεί. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίδεται ώστε να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν 
να επιτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης: 

α) λειτουργώντας ως οργανωτές, 
εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν 
την υποδοχή των συμμετεχόντων, μεταξύ 
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των οποίων την οργάνωση 
δραστηριοτήτων, τον σχεδιασμό 
προγραμμάτων μάθησης, την παροχή 
καθοδήγησης και στήριξης στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας αλληλεγγύης, καθώς και 
ανατροφοδότηση και έκφραση 
ευχαριστιών στον συμμετέχοντα μετά τη 
δραστηριότητα, ανάλογα με την 
περίπτωση·

β) λειτουργώντας υποστηρικτικά, 
εκτελούν δραστηριότητες σε σχέση με την 
αποστολή και την προετοιμασία των 
συμμετεχόντων πριν από την αναχώρηση 
και κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη 
της δραστηριότητας αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης 
των συμμετεχόντων, της αναγνώρισης 
των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων 
και τη διευκόλυνση της συνέχισης του 
εθελοντισμού μετά την επιστροφή στον 
τόπο κατοικίας τους.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η επαρκής παρακολούθηση και 
υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους εθνικούς 
οργανισμούς και τις συμμετέχουσες 
οργανώσεις, καθώς και με τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τα δίκτυα νέων, ενόψει πιθανών 
βελτιώσεων στην υλοποίηση του 
προγράμματος.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή οργανώνει τακτικές 
συνεδριάσεις και περιόδους κατάρτισης, 
από κοινού και για λογαριασμό του 
δικτύου εθνικών οργανισμών, 
προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεκτική 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης σε όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες. Η Επιτροπή καλεί επίσης δίκτυα 
που λειτουργούν σε επίπεδο Ένωσης και 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες που 
θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, κοινωνικούς εταίρους και 
δίκτυα που εκπροσωπούν νέους και 
εθελοντές. Η Επιτροπή διαβουλεύεται 
τακτικά με βασικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
συμμετεχόντων φορέων, σχετικά με την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης είναι, επίσης, 
συνεπείς και συμπληρωματικές με τις 
σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα 
μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις 
συμμετέχουσες χώρες. Προς τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι 
εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν 
πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα 
εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες 
που αφορούν την αλληλεγγύη και τη 
νεολαία, αφενός, και τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, αφετέρου, προκειμένου να 
βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές 
και να επιτύχουν αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα.

2. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης είναι, επίσης, 
συνεπείς και συμπληρωματικές με τις 
σχετικές πολιτικές, τα προγράμματα και τα 
μέσα σε εθνικό επίπεδο, στις 
συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να 
διασφαλιστεί το αίσθημα ευθύνης των 
συμμετεχουσών χωρών. Προς τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι 
εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν 
πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα 
εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες 
που αφορούν την αλληλεγγύη, τη νεολαία
και τις ανθρωπιστικές ανάγκες, αφενός, 
και τις δράσεις στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις 
συναφείς ορθές πρακτικές και να 
επιτύχουν αποδοτικότητα και 
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αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι 
ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές 
προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική 
ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική 
αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική 
διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον 
μηχανισμό πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης.

3. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είναι 
ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές 
προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, ιδίως την πολιτική 
ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική 
αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική 
ασφαλείας, την πολιτική διεύρυνσης, την 
πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
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