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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság a közelmúltban elindított, a fiatalokat célzó Európai Szolidaritási 
Testület és a 2014-ben az EUMSZ 214., a humanitárius segítségnyújtás jogalapjaként 
szolgáló cikke alapján létrehozott „az EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés/ 
Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest egyesítését javasolta. 

Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés létrehozása a Szerződésben foglalt 
követelmény, és célja, hogy hozzájáruljon a szükségleteken alapuló humanitárius 
segítségnyújtáshoz, valamint a sérülékeny vagy katasztrófák által sújtott harmadik országbeli 
közösségek kapacitásának erősítéséhez és ellenálló képességük növeléséhez. Annak ellenére, 
hogy számos tekintetben rendelkezik potenciállal, az EU segítségnyújtási önkéntesi 
kezdeményezés rendkívül lassan indult, az önkéntesek száma messze alulmaradt a Bizottság 
által eredetileg elérni kívánt létszámtól, és a félidős értékelést végzők megállapították, hogy a 
humanitárius ágazatban tevékenykedő partnerek szerepvállalása nem érte el a szükséges 
mértéket. A kezdeményezésben való részvételben érdekelt szervezetek kötelező 
akkreditációja egy hosszadalmas és terhet jelentő eljáráson alapul. Ennek eredményeképpen 
az önkéntesek létszáma csak 2017-ben ért el jelentős (bár továbbra is alacsony) szintet. 
Ennélfogva a kezdeményezésben rejlő teljes potenciált nehéz megítéelni, és az továbbra is 
egyértelműen kihasználatlan marad. 

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az érdekelt felek többsége üdvözli a EU segítségnyújtási 
önkéntesei kezdeményezésnek az Európai Szolidaritási Testülettel való egyesítését, mivel a 
kezdeményezés az Unión kívüli, a humanitárius segítségnyújtásra fókuszáló önkéntes 
tevékenységek biztosításával tudja kiegészíteni a Testület tevékenységét. Megfelelő 
népszerűsítés esetén fontos ugródeszkát jelenthet azon fiatalok számára, akik a humanitárius 
ágazat terén érdeklődnek szakmai karrier elindítása iránt, továbbá az önkéntesség és a polgári 
szerepvállalás első lépcsőfokaként szolgálhat, illetve általánosságban felkeltheti az 
érdeklődést a globális humanitárius kihívások iránt. 

Ezenkívül a nonprofit humanitárius szervezetek és rangidős szakemberek számára továbbra is 
lehetővé kell tenni a képzési és finanszírozási lehetőségek kihasználását, ha részt kívánnak 
venni az új programban. Az előadó ezért javasolja, hogy az EU segítségnyújtási önkéntesei 
kezdeményezésen alapuló program keretében ne alkalmazzák az általános 30 éves felső 
korhatárt, ez lehetővé tenné, hogy tapasztaltabb szakemberek vehessenek részt önkéntes 
alapon a humanitárius segítségnyújtásban, különösen mivel az alkalmazásukat megelőzően 
egyedi képzésben való részvételre lehet szükségük. 

Ahogy az már a fentiekben említésre került, az EU segítségnyújtási önkéntesei 
kezdeményezésben részt venni kívánó szervezetek akkreditációja nehézkes és az önkéntesek 
jelentős számának elérése szempontjából ez bizonyult az egyik legfőbb akadálynak. Ezért 
fontos, hogy a már akkreditált szervezeteket ne kelljen ismét hasonló eljárásnak alávetni az új 
rendelet hatálybalépésekor. Ezenkívül a részt vevő szervezetek új minőségi védjegyére 
vonatkozó egyszerűsített és rövid eljárások biztosítása szintén kulcsfontosságúak. 

Továbba Bizottságuknak biztosítania kell, hogy az Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest (IV. fejezet) keretében végrehajtott fellépésekre vonatkozó 
rendelkezések, amelyek tekintetében kizárólagos hatáskörrel rendelkezünk, kiegészítik az 



PE629.637v03-00 4/47 AD\1174686HU.docx

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Unió egyéb humanitárius segítségnyújtási tevékenységeit és humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzust, és ezekkel összhangban állnak. A jövőbeli program ezen 
ágát a humanitárius alapelvek teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, és annak a 
szükségleteken alapuló, összehangolt és hatékony humanitárius segítségnyújtás részét kell 
képeznie. 

Ebben a tekintetben a vélemény előadója a legnagyobb lehetőséget a szervezeti és helyi 
kapacitásépítésre és az ellenálló képesség megerősítésére összpontosító fellépésekben, 
továbbá a gyorssegély, a helyreállítás és a fejlesztés közötti kapcsolatot biztosító (LRRD), a 
humanitárius és fejlesztési törekvések összekapcsolására, a katasztrófakockázat-csökkentésre 
és a katasztrófákra való felkészültségre, és általánosságban a humanitárius szükségletekkel és 
alapelvekkel kapcsolatos tájékoztatásra és kommunikációra összpontosító fellépésekben látja.

Végezetül, a jogalkotási javaslat azon rendelkezéseit illetően, amelyekre vonatkozóan a 
Fejlesztési Bizottság a Kulturális Bizottsággal megosztott hatáskörrel rendelkezik, az a 
véleményünk, hogy általánosságban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fenntartható fejlődésre, 
a „senkit sem hagyunk hátra” elvére, a szegénység felszámolására, az emberi jogokra és a 
nemek közötti egyenlőségre.

MÓDOSÍTÁS:

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel a világban jelentősen nőtt a 
humanitárius válságok és a 
szükséghelyzetek száma, elő kell segíteni a 
tagállamok közötti, valamint az ember 
okozta válságokkal vagy természeti 
katasztrófákkal sújtott harmadik 
országokkal vállalt szolidaritást, és 
emellett törekedni kell arra, hogy az uniós 
polgárok körében fokozzuk a szolidaritás 
népszerűsítését és a humanitárius 
segítségnyújtás láthatóságát.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A humanitárius segítségnyújtás a 
pártatlanság, a semlegesség és a 
megkülönböztetésmentesség nemzetközi 
humanitárius törvényekben és uniós 
jogban foglalt elvein alapul. A 
humanitárius segítségnyújtás célja 
szükségleteken alapuló sürgősségi segély 
nyújtása az élet védelme, az emberi 
szenvedés megelőzése és enyhítése, 
valamint az emberi méltóság megőrzése, 
továbbá az ember okozta vagy természeti 
katasztrófák által sújtott sérülékeny 
csoportok védelme érdekében. A 
katasztrófakockázat-csökkentés és a 
felkészültség biztosítása a kapacitásépítés 
és az ellenálló képesség erősítése révén 
szintén alapvető elemei a humanitárius 
segítségnyújtásnak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió helyzetéről szóló, 2016. 
szeptember 14-i beszédben a Bizottság 
felhívta a figyelmet a fiatalokba való 
befektetés szükségességére, továbbá 
bejelentette az Európai Szolidaritási 
Testület létrehozását, amelynek célja, 
hogy az egész Unióban lehetőségeket
teremtsen a fiatalok számára a társadalom 
számára hasznos szerepvállaláshoz, a 
szolidaritás megnyilvánulásához és 
képességeik fejlesztéséhez, akik így 
nemcsak munkához jutnak, de 
felbecsülhetetlen emberi tapasztalatokhoz 

törölve
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is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „Az Európai Szolidaritási Testület” 
című 2016. december 7-i közleményében1

a Bizottság hangsúlyozta annak 
szükségességét, hogy egész Európában 
meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, 
a fiatalok számára több és jobb 
lehetőséget kell biztosítani a 
legkülönbözőbb területeket érintő 
szolidaritási tevékenységek folytatásához, 
illetve támogatni kell a nemzeti és helyi 
szereplők munkáját a különböző 
kihívások és válsághelyzetek 
megoldásában. A közlemény elindította az 
Európai Szolidaritási Testület első fázisát, 
amely számos különböző uniós programot 
hívott segítségül ahhoz, hogy 
önkéntességi, gyakornoki vagy 
álláslehetőségeket kínáljon a fiataloknak 
Unió-szerte. 

törölve

__________________

1 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – Az Európai 
Szolidaritási Testület (COM(2016) 942).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az önkéntesség a szolidaritás 
konkrét és látható kifejezésre juttatása, 
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amellyel az egyének tudásukat, 
készségeiket és idejüket anyagi érdek 
nélkül a társadalom, a helyi közösségek, 
illetve embertársaik szolgálatába 
állíthatják.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A szolidaritás fontos kifejezésének 
minősül az Unión kívül élő olyan 
személyeknek és közösségeknek – a 
semlegesség, az emberiesség, a 
függetlenség és a pártatlanság alapelvei 
szellemében – biztosított segítségnyújtás, 
akiket katasztrófa sújtott, vagy akik 
különösen kiszolgáltatottak a 
katasztrófáknak és humanitárius 
segítségnyújtásra van szükségük. A 
pénzügyi támogatásoknak tükrözniük kell 
ezt az elvet és lehetővé kell tenniük, hogy 
a humanitárius segítségnyújtási 
műveletek támogatásában legalább 5 000 
önkéntes vegyen részt.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A részt vevő önkénteseknek és az 
Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest keretében fellépő 
szervezeteknek el kell fogadniuk a 
humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzusban 
lefektetett alapelveket.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Tovább kell erősíteni a válságok és 
katasztrófák sújtotta harmadik országbeli 
áldozatok iránti szolidaritást, valamint 
fokozni kell a humanitárius 
segítségnyújtást és általában az 
önkéntességet mint egy egész életen át 
tartó tevékenységet érintő tudatosságot és 
láthatóságot az uniós polgárok körében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Az Unió és a tagállamok 
kötelezettséget vállaltak a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és a fenntartható 
fejlesztési célok belső és külső fellépések 
révén történő végrehajtására.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4f) A humanitárius és a fejlesztési 
törekvések gyakorlatban történő 
összekapcsolásáról szóló, 2017. május 19-i 
következtetéseiben a Tanács elismerte az 
ellenálló képességnek a humanitárius 
segítségnyújtás és a fejlesztési 
együttműködés jobb összekapcsolása 
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révén történő megerősítésének, valamint a 
humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztési 
együttműködés és a konfliktusmegelőzés 
egymást kiegészítő szempontjai közötti 
gyakorlati kapcsolatok további 
megerősítésének szükségességét. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fiatalok számára a szolidaritási 
tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 
könnyen elérhető lehetőségeket kell 
biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
közösségek előnyére kifejezésre juttassák 
elkötelezettségüket, miközben személyes, 
tanulmányi, szociális, állampolgári és 
szakmai fejlődésük szempontjából is 
hasznos tapasztalatokra, képességekre és 
készségekre tesznek szert, ezáltal pedig 
javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E 
tevékenységek a fiatal önkéntesek, 
gyakornokok és munkások mobilitását is 
ösztönzik.

(5) A fiatalok számára – beleértve a 
sérülékeny csoportokba tartozó és a 
kevesebb lehetőséggel rendelkezőket is – a 
szolidaritási tevékenységekbe történő 
bekapcsolódáshoz könnyen elérhető 
lehetőségeket kell biztosítani, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a közösségek 
előnyére kifejezésre juttassák 
elkötelezettségüket, miközben személyes, 
kulturális, tanulmányi, szociális, 
állampolgári és szakmai fejlődésük 
szempontjából is hasznos tapasztalatokra, 
képességekre és készségekre tesznek szert, 
ezáltal pedig javítják foglakoztatási 
lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal 
önkéntesek, gyakornokok és munkások 
mobilitását is ösztönzik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fiatalok számára kínált 
szolidaritási tevékenységeknek kiváló 
minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ 
kell adniuk a kielégítetlen társadalmi 
igényekre, hozzá kell járulniuk a 
közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell 
kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes 
tudásra és készségekre tegyenek szert, 

(6) A fiatalok számára kínált 
szolidaritási tevékenységeknek kiváló 
minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ 
kell adniuk a kielégítetlen társadalmi 
igényekre, hozzá kell járulniuk a 
közösségek erősítéséhez és a készségek 
gyarapításához, lehetőségeket kell 
kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes 
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anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a 
fiatalok számára, illetve biztonságos és 
egészséges körülmények között kell 
megvalósulniuk.

tudásra és készségekre tegyenek szert, 
anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a 
fiatalok számára, illetve biztonságos és 
egészséges körülmények között kell 
megvalósulniuk, mivel bátorítani kell a 
helyi, a regionális hatóságokkal és 
érintettekkel való párbeszédet a 
partnerországokban a szükségleteken 
alapuló program biztosítása és az 
önkéntesség előmozdítása, valamint a 
szolidaritás megnyilvánulásainak 
határozott fejlesztési értékkel való bővítése 
érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A küldő és a fogadó szervezeteknek 
a 375/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1a összhangban 
elvégzett akkreditációja az Európai 
Szolidaritási Testület új programjának 
keretében nem kerül megismétlésre, és az 
akkreditáció egyenértékűségét az e 
rendelet 2021-től kezdődő végrehajtása 
során kell elismerni.

____________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) 
az Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról 
(az „EU segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 
1–17. o.). 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európai Szolidaritási Testület új 
lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, 
hogy a szolidaritási tevékenységek 
különböző területein önkéntes vagy 
gyakornoki munkát vállaljanak, illetve 
állásokat töltsenek be, továbbá a saját 
kezdeményezésük alapján szolidaritási 
projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. 
Ezek a lehetőségek hozzájárulnak 
személyes, tanulmányi, szociális, 
állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az 
Európai Szolidaritási Testület támogatja 
továbbá az Európai Szolidaritási Testület 
résztvevői és szervezetei között a 
hálózatépítési tevékenységeket, illetve a 
támogatott tevékenységek minőségét 
biztosító, valamint a megszerzett ismeretek 
érvényesítését javító intézkedéseket. 
Ezáltal hozzájárul az európai 
együttműködés fiatalok számára releváns 
aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az 
együttműködés pozitív hatására.

(9) Az Európai Szolidaritási Testület új 
lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, 
hogy a szolidaritási tevékenységek 
különböző területein önkéntes vagy 
gyakornoki munkát vállaljanak, illetve 
állásokat töltsenek be, továbbá a saját 
kezdeményezésük alapján szolidaritási 
projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. 
Ezek a lehetőségek hozzájárulnak 
személyes, tanulmányi, szociális, 
kulturális, állampolgári és szakmai 
fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási 
Testület támogatja továbbá az Európai 
Szolidaritási Testület résztvevői és 
szervezetei között a hálózatépítési 
tevékenységeket, illetve a támogatott 
tevékenységek minőségét biztosító, 
valamint a megszerzett ismeretek 
érvényesítését javító intézkedéseket. 
Ezáltal hozzájárul az európai 
együttműködés fiatalok számára releváns 
aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az 
együttműködés pozitív hatására.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E tevékenységeknek a közösségek 
javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva 
az egyén személyes, szociális, állampolgári 
és szakmai fejlődését is, és önkéntes 
munka, szakmai gyakorlatok, állások, 
projektek és hálózatépítési tevékenységek 
formáját ölthetik többek között a következő 
területeken: oktatás és képzés, 
foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, 
vállalkozások (különösen szociális 
vállalkozások), állampolgárság és 
demokratikus részvétel, környezet- és 
természetvédelem, az éghajlatváltozással 
összefüggő tevékenységek, 
katasztrófavédelmi megelőzés, 

(10) E tevékenységeknek a közösségek 
javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva 
az egyén személyes, szociális, kulturális, 
állampolgári és szakmai fejlődését is, és 
önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, 
állások, projektek és hálózatépítési 
tevékenységek formáját ölthetik többek 
között a következő területeken: oktatás és 
képzés, foglalkoztatás, nemek közötti 
egyenlőség, vállalkozások (különösen 
szociális vállalkozások), körforgásos 
gazdaság, állampolgárság és demokratikus 
részvétel, környezet- és természetvédelem, 
az éghajlatváltozással összefüggő 
tevékenységek, a természeti és emberi 
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felkészültség és helyreállítás, 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 
élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 
termékek biztosítása, egészség és jóllét, 
kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, 
szociális segítségnyújtás és ellátás, 
harmadik országbeli állampolgárok 
befogadása és integrációja, területi 
együttműködés és kohézió, határokon 
átnyúló együttműködés. E 
tevékenységeknek jelentős tanulmányi és 
képzési vetülettel is rendelkezniük kell, 
mivel a résztvevők a szolidaritási 
tevékenységet megelőzően, az alatt és azt 
követően is részt vehetnek egyéb releváns 
tevékenységekben.

tevékenység által okozott katasztrófák 
megelőzése, illetve a szerencsétlenül járt, 
kiszolgáltatott csoportok védelme, az 
ellenálló képesség megerősítése, a 
szegénység visszaszorítása, 
élelmezésbiztonság, mezőgazdaság és 
vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem 
élelmiszer jellegű termékek biztosítása, 
egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, 
testnevelés és sport, szociális 
segítségnyújtás és ellátás, harmadik 
országbeli állampolgárok befogadása és 
integrációja (különösen a kísérő nélküli 
gyermekeké), konfliktusmegelőzés, béke-
és megbékélési folyamat, emberi jogok, a 
nemek közötti egyenlőség, területi 
együttműködés és kohézió, határokon 
átnyúló együttműködés. E 
tevékenységeknek jelentős tanulmányi és 
képzési vetülettel is rendelkezniük kell, 
mivel a résztvevők a szolidaritási 
tevékenységet megelőzően, az alatt és azt 
követően is részt vehetnek egyéb releváns 
tevékenységekben.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az önkéntes tevékenységek –
függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy 
harmadik országban zajlanak – bőséges 
tapasztalatszerzési lehetőségeket 
jelentenek, amelyekre nem formális és 
informális tanulmányi környezetben kerül 
sor; ez javítja a fiatalok személyes, 
szociális és szakmai fejlődését, tevékeny 
polgári szerepvállalását és foglalkoztatási 
lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek 
nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a 
potenciális vagy már létező fizetett 
munkavégzést, és ezek pótlásának sem 
szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak a nyitott koordinációs 
módszer keretében együtt kell működniük 

(11) Az önkéntes tevékenységek –
függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy 
harmadik országban zajlanak – bőséges 
tapasztalatszerzési lehetőségeket 
jelentenek, amelyekre nem formális és 
informális tanulmányi környezetben kerül 
sor; ez javítja a fiatal résztvevők
személyes, kulturális, szociális és szakmai 
fejlődését, felelősségérzetét, tevékeny 
polgári szerepvállalását és foglalkoztatási 
lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek 
nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a 
potenciális vagy már létező fizetett 
munkavégzést, és ezek pótlásának sem 
szabad tekinteni őket. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében végzett 
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az ifjúsági önkéntességre vonatkozó 
szakpolitikák területén.

önkéntes tevékenységek célja továbbá a 
meglévő helyi, regionális és nemzeti 
önkéntes rendszerek kiegészítése, 
amennyiben léteznek ilyen rendszerek. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott 
koordinációs módszer keretében együtt kell 
működniük az ifjúsági önkéntességre 
vonatkozó szakpolitikák területén.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szolidaritással kapcsolatos 
területeken a gyakornoki vagy 
álláslehetőségek további lehetőségeket 
kínálhatnak a fiatalok számára a 
munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben 
égető társadalmi problémák megoldásához 
is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok 
foglalkoztatási lehetőségeinek és 
termelékenységének javítását, miközben 
megkönnyíthetik a munkaerőpiaci 
lehetőségeik javítása szempontjából 
nagyon fontos átmenetet az oktatási 
rendszerből a munka világába. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében felkínált 
gyakornoki tevékenységekre a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban 
meghatározott minőségi elveknek kell 
vonatkozniuk1. A felkínált szakmai 
gyakorlatok és állások ugródeszkát 
jelentenek a fiatalok számára a 
munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a 
tevékenység lezárultával megfelelő 
támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A 
szakmai gyakorlatokat és állásokat az 
érintett munkaerőpiaci szereplők, 
elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok, a szociális partnerek és a 
kereskedelmi kamarák közvetítik, és 
finanszírozásukat a részt vevő szervezetek 
biztosítják. A részt vevő szervezetek az 

(12) Szolidaritással kapcsolatos 
területeken a gyakornoki vagy 
álláslehetőségek további lehetőségeket 
kínálhatnak a fiatalok számára– beleértve 
fogyatékkal élő és a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalokat is – a munkaerőpiaci 
megjelenéshez, miközben égető társadalmi 
problémák megoldásához is hozzájárulnak. 
Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási 
lehetőségeinek és termelékenységének 
javítását, miközben megkönnyíthetik a 
munkaerőpiaci lehetőségeik javítása 
szempontjából nagyon fontos átmenetet az 
oktatási rendszerből a munka világába, 
többek között nonprofit szervezetekben, és 
a szociális és humanitárius ágazatokban 
történő foglalkoztatás révén. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében felkínált 
gyakornoki tevékenységekre a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban1
meghatározott minőségi elveknek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben meghatározott 
elveknek kell vonatkozniuk. A felkínált 
szakmai gyakorlatok és állások 
ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a 
munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a 
tevékenység lezárultával megfelelő 
támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A 
szakmai gyakorlatokat és állásokat az 
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Európai Szolidaritási Testület megfelelő 
végrehajtási szervezetén keresztül 
finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 
fiatalok és a szolidaritási ágazatban 
szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló 
szervezetek közötti közvetítői feladatok 
ellátására.

érintett munkaerőpiaci szereplők, 
elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok, a szociális partnerek és a 
kereskedelmi kamarák közvetítik, és 
finanszírozásukat a részt vevő szervezetek 
biztosítják. A részt vevő szervezetek az 
Európai Szolidaritási Testület megfelelő 
végrehajtási szervezetén keresztül 
finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 
fiatalok és a szolidaritási ágazatban 
szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló 
szervezetek közötti közvetítői feladatok 
ellátására.

__________________ __________________

1 A Tanács ajánlása (2018. március 15.) a 
színvonalas és eredményes 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai keretrendszeréről (HL C 153., 
2018.5.2., 1. o.).

1 A Tanács ajánlása (2018. március 15.) a 
színvonalas és eredményes 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai keretrendszeréről (HL C 153., 
2018.5.2., 1. o.).

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fiatalok kezdeményező szelleme 
a társadalom és a munkaerőpiac számára is 
fontos érték. Az Európai Szolidaritási 
Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az 
aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a 
fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, 
amelyek a helyi közösségek előnyére 
konkrét problémák megoldását célozzák. 
Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak 
ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a 
fiatalokat abban, hogy maguk is 
szolidaritási tevékenységek 
kezdeményezőivé váljanak. Emellett 
kiindulópontot adnak további szolidaritási 
tevékenységek végzéséhez, és az első 
ösztönző lépést jelenthetik az Európai 
Szolidaritási Testületben részt vevők 
számára önálló vállalkozások létrehozása, 
vagy pedig egyesületek, nem kormányzati 

(13) A fiatalok kezdeményező szelleme 
a társadalom és a munkaerőpiac számára is 
fontos érték. Az Európai Szolidaritási 
Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az 
aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a 
fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, 
amelyek a helyi közösségek, de a 
legnagyobb szegénységben élők előnyére
is konkrét problémák megoldását célozzák. 
Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak 
ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a 
fiatalokat abban, hogy maguk is 
szolidaritási tevékenységek 
kezdeményezőivé váljanak. Emellett 
kiindulópontot adnak további szolidaritási 
tevékenységek végzéséhez, és az első 
ösztönző lépést jelenthetik az Európai 
Szolidaritási Testületben részt vevők 
számára ahhoz, hogy önkéntesként vagy 
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szervezetek vagy más, a szolidaritási, a 
nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő 
testületek megalakítása felé.

egyesületek alkalmazottjaiként továbbra is 
aktív polgárok maradjanak, vagy pedig 
egyesületeket, nem kormányzati 
szervezeteket vagy más, a szolidaritási, a 
nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő 
testületeket alakítsanak.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A megfelelően kiválasztott, 
kiképzett és kiküldésre felkészített 
önkéntesek hozzájárulhatnak a 
szükségleteken alapuló és elvek által 
vezérelt uniós humanitárius 
segítségnyújtási kapacitás erősítéséhez, 
valamint a humanitárius ágazat 
eredményességének fokozásához, 
amennyiben rendelkeznek azokkal a 
készségekkel és képességekkel, amelyek a 
rászorulók leghatékonyabb segítéséhez 
szükségesek, feltéve, hogy megfelelő 
támogatásra és felügyeletre számíthatnak 
az önkéntes tevékenység helyszínén. Ezért 
a magasan képzett, megfelelően kiképzett 
és tapasztalt helyszíni segítők/mentorok 
rendkívül fontos szerepet töltenek be a 
humanitárius segítségnyújtás 
hatékonyságához való hozzájárulás és az 
önkéntesek támogatása szempontjából.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A nemzeti irodáknak ösztönözniük 
kell a volt résztvevőket arra, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület program 
nagyköveteivé váljanak, hogy az ifjúsági 
szervezeteken, oktatási intézményeken és 
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workshopokon keresztül megosszák 
tapasztalataikat. Nagykövetként részt 
vesznek a jövőbeli jelentkezők képzésében 
és ezáltal hozzájárulnak a program 
előmozdításához. A nemzeti ügynökségek 
e célból támogatást nyújtanak az 
önkénteseknek.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az Európai Szolidaritási Testület 
sikeres végrehajtása érdekében a 
láthatóság és a tudatosság fokozása, 
valamint a rendelkezésre álló
finanszírozási lehetőségek további 
támogatása szükséges, ami tájékoztató 
kampányok (többek között az Európai 
Szolidaritási Testületről szóló, évente 
megrendezésre kerülő tájékoztató nap) és 
dinamikus kommunikációs eszközök 
révén valósul meg, kiemelt hangsúlyt 
helyezve a közösségi médiára, amely a 
célcsoportok körében a lehető legnagyobb 
mértékű tájékozottságot biztosítja, az 
egyéneket és a szervezeteket is ideértve.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek és egyéb lehetőségek 
minőségének biztosítására, elsősorban a 
következők révén: a résztvevőknek nyújtott 
képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, 
adminisztratív támogatás és a 
tevékenységeket követő támogatás, illetve 
az Európai Szolidaritási Testület keretében 

(15) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek és egyéb lehetőségek 
minőségének biztosítására, elsősorban a 
következők révén: a résztvevőknek nyújtott 
képzések, nyelvi támogatás (online 
módon, ha más formában nem 
lehetséges), biztosítás, adminisztratív 
támogatás és a tevékenységeket követő 
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szerzett ismeretek, képességek és 
készségek érvényesítése. Az önkéntesek 
biztonsága és védelme továbbra is 
elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek 
nem küldhetők ki nemzetközi és belső 
fegyveres konfliktusok helyszínén 
folytatott műveletekhez.

támogatás, illetve az Európai Szolidaritási 
Testület keretében szerzett ismeretek, 
képességek és készségek érvényesítése. Az 
önkéntesek megfelelő kiképzése, 
biztonsága és védelme továbbra is 
elsődleges fontosságú, ezért rendszeres 
információcsere és kockázatértékelés 
tárgyát kell képezniük, különösen az 
Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtesttel kapcsolatban.
Az önkéntesek nem küldhetők ki 
nemzetközi és belső fegyveres 
konfliktusok helyszínén folytatott 
műveletekhez. Kellő figyelmet kell 
fordítani az önkéntesekkel kapcsolatba 
kerülő gyermekek és más kiszolgáltatott 
személyek biztonságára és érdekeire is. A 
gyermek mindenek felett álló érdeke 
elvének kell vezérelniük azokat a 
tevékenységeket, amelyekhez közvetlenül 
érintkezni kell a gyermekekkel, és azok 
végzését adott esetben háttérellenőrzéshez 
vagy a gyermek védelmét biztosító egyéb 
intézkedésekhez kell kötni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség uniós elveit 
maradéktalanul tiszteletben kell tartani az 
Európai Szolidaritási Testület 
bevezetésének minden szakaszában, 
különösen a részt vevő önkéntesek és 
szervezetek beazonosításakor és 
kiválasztásakor.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek hatást gyakoroljanak a 
résztvevők személyes, szociális, 
állampolgári és szakmai fejlődésére, a 
tevékenységek tanulási eredményeiként 
jelentkező ismereteket, képességeket és 
készségeket a nem formális és az 
informális tanulás eredményeinek 
érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i 
tanácsi ajánlásban szereplő ajánlásokkal 
összhangban a nemzeti körülmények és 
sajátosságok figyelembevételével 
megfelelően fel kell tárni és dokumentálni 
kell22.

(16) Annak érdekében, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek hatást gyakoroljanak a 
résztvevők személyes, nevelési, szociális, 
kulturális, állampolgári és szakmai 
fejlődésére, a tevékenységek tanulási 
eredményeiként jelentkező ismereteket, 
képességeket és készségeket a nem 
formális és az informális tanulás 
eredményeinek érvényesítéséről szóló 
2012. december 20-i tanácsi ajánlásban 
szereplő ajánlásokkal összhangban a 
nemzeti körülmények és sajátosságok 
figyelembevételével megfelelően fel kell 
tárni és dokumentálni kell22.

_________________ _________________

22 A Tanács ajánlása (2012. december 20.) 
a nem formális és az informális tanulás 
eredményeinek érvényesítéséről 
(HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

22 A Tanács ajánlása (2012. december 20.) 
a nem formális és az informális tanulás 
eredményeinek érvényesítéséről 
(HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A nemzeti irodáknak ösztönözniük 
kell a fiatal önkénteseket arra, hogy a 
tapasztalataiknak az ifjúsági hálózatokon, 
oktatási intézményeken és workshopokon 
keresztül történő megosztása érdekében az 
Európai Szolidaritási Testület program 
nagyköveteivé váljanak. A korábbi 
önkéntesek/nagykövetek szintén 
hozzájárulhatnak a jövőbeli jelöltek 
képzéséhez.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
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17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Minőségi védjeggyel kell 
garantálni, hogy jogaik és feladataik 
tekintetében a részt vevő szervezetek a 
szolidaritási tevékenység minden 
szakaszában megfeleljenek az Európai 
Szolidaritási Testület alapelveinek és 
követelményeinek. A minőségi védjegy 
megszerzése a részvétel előfeltétele, de 
automatikusan nem eredményezheti az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
kapott finanszírozást.

(17) Minőségi védjeggyel kell 
garantálni, hogy jogaik, biztonságuk és 
feladataik tekintetében a részt vevő 
szervezetek a szolidaritási tevékenység 
minden szakaszában megfeleljenek az 
egyetemes értékeknek, az Unió elveinek és 
céljainak, továbbá az Európai Szolidaritási 
Testület alapelveinek és követelményeinek. 
A minőségi védjegy megszerzése a 
részvétel előfeltétele, de automatikusan 
nem eredményezheti az Európai 
Szolidaritási Testület keretében kapott 
finanszírozást.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt venni kívánó minden 
jogalanynak minőségi védjegyet kell 
kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő 
feltételeket. A minőségi védjegy kiadását 
biztosító eljárást az Európai Szolidaritási 
Testület végrehajtó szervezeteinek kell 
folyamatos jelleggel működtetniük. A 
kiadott minőségi védjegyet rendszeresen 
újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, 
ha az elvégzendő ellenőrzések során 
megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz 
vezető feltételek már nem teljesülnek.

(18) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt venni kívánó minden 
jogalanynak minőségi védjegyet kell 
kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő 
feltételeket. A minőségi védjegy kiadását 
biztosító eljárást az Európai Szolidaritási 
Testület végrehajtó szervezeteinek kell 
folyamatos jelleggel működtetniük a 
jelenleg létező tanúsítási rendszerekkel 
összhangban. A védjegy megszerzésének 
folyamatát egyszerűsíteni kell a már 
tanúsított szervezetek számára, különösen 
a jelenlegi uniós segítségnyújtó 
önkéntesek és az ECHO partnerségi 
keretmegállapodások részesei számára.
Ezen eljárás során kellően figyelembe kell 
venni a 375/2014/EU és az (EU) 
2018/1475 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a, valamint az 1257/96/EK 
tanácsi rendelet1b szerint végrehajtott 
hasonló eljárásokat. A kiadott minőségi 
védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, 
de vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő 
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ellenőrzések során megállapítást nyer, 
hogy a kiadáshoz vezető feltételek már 
nem teljesülnek. A minőségi védjegyek 
kiadása és újraértékelése tekintetében az 
adminisztratív terhet minimálisra kell 
csökkenteni annak érdekében, hogy 
egyenlő hozzáférést lehessen biztosítani, 
és el lehessen kerülni a kisebb szervezetek 
részvételtől való eltántorítását.

______________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1475 rendelete 
(2018. október 2.) az Európai Szolidaritási 
Testület jogi keretének meghatározásáról 
és az 1288/2013/EU rendelet, az 
1293/2013/EU rendelet, valamint az 
1313/2013/EU határozat módosításáról 
(HL L 250., 2018.10.4., 1. o.).

1b A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. 
június 20.) a humanitárius 
segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 
1. o.).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A végrehajtási folyamat 
átláthatóságának fokozása és az Európai 
Szolidaritási Testület program 
hatékonyságának növelése érdekében a 
Bizottság rendszeresen konzultál a 
kulcsfontosságú érdekelt felekkel, köztük 
a részt vevő szervezetekkel, és más érintett 
civil társadalmi szervezetekkel, az ifjúsági 
hálózatokra és a nemzeti ifjúsági 
tanácsokra, valamint a munkáltatókat 
képviselő szervezetekre és a 
szakszervezetekre kiterjedően.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Európai Szolidaritási Testület 
portálját folyamatosan fejleszteni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő 
magánszemélyek és szervezetek számára 
egyaránt könnyen elérhető legyen, és 
egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek 
mellett a regisztráció, a profilok és 
lehetőségek felderítése és megtalálása, a 
hálózatépítés és a virtuális 
cserekapcsolatok, az online képzés, a 
nyelvi támogatás és a tevékenységeket 
követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a 
jövőben adott esetben felmerülő 
szolgáltatások tekintetében.

(23) Az Európai Szolidaritási Testület 
portálját folyamatosan fejleszteni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület az (EU) 
2016/2102 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a akadálymentességi 
követelményeivel összhangban minden 
felhasználó, valamint az érdeklődő 
magánszemélyek és szervezetek számára 
egyaránt könnyen elérhető legyen, és 
egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek 
mellett a regisztráció, a profilok és 
lehetőségek felderítése és megtalálása, a 
hálózatépítés és a virtuális 
cserekapcsolatok, az online képzés, a 
nyelvi támogatás és a tevékenységeket 
követő támogatás (online módon, ha nincs 
más lehetőség), illetve egyéb hasznos, a 
jövőben adott esetben felmerülő 
szolgáltatások tekintetében.  A 
humanitárius segítségnyújtási 
tevékenységek kifejtésére, valamint az 
önkéntesek jelentkezése és bevetése között 
eltelő hosszú időre való tekintettel a 
humanitáris segítségnyújtásban 
résztvevők elé nem szabad a más 
területekre jelentkező résztvevőkhöz 
képest további akadályokat gördíteni.

_______________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2102 irányelve 
(2016. október 26.) a közszférabeli 
szervezetek honlapjainak és 
mobilalkalmazásainak 
akadálymentesítéséről (HL L 327., 
2016.12.2., 1. o.). 

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
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27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Európai Szolidaritási Testület 
tevékenységei 18 és 30 év közötti 
fiataloknak szólnak, akiknek a részvétel 
előtt regisztrálniuk kell az Európai 
Szolidaritási Testület portálján.

(27) Az Európai Szolidaritási Testület 
tevékenységei elsősorban 18 és 35 év 
közötti fiataloknak szólnak, azonban a 
harmadik országokban biztosított 
humanitárius segítségnyújtással 
összefüggő szükségletek és körülmények 
indokolhatják ennél idősebb szakértők 
részvételét. Az Európai Szolidaritási 
Testület által kínált tevékenységekben 
való részvétel előtt regisztrálni kell az 
Európai Szolidaritási Testület portálján. 
Különleges figyelmet kell fordítani a 
nemek egyenlőségére a nők és a férfiak 
azonos arányban történő részvételének 
előmozdítása és megkönnyítése terén.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség uniós elvei 
alapján az uniós polgárok és az Unióban 
huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező személyek számára a
hátterüktől és életkoruktól függetlenül 
lehetővé kell tenni, hogy aktív polgárként 
szerepet vállaljanak. Figyelembe véve a 
humanitárius terület sajátos kihívásait, az 
„EU segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezés résztvevőinek legalább 18 
évesnek kell lenniük és a legkülönfélébb 
profilokat és nemzedékeket képviselhetik, 
amelyek készségei hasznosak az ilyen 
humanitárius műveletek sikerre viteléhez.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A program keretében különös
figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület által 
támogatott tevékenységek minden fiatal, 
még a leghátrányosabb helyzetűek számára 
is hozzáférhetőek legyenek. Különleges 
intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi 
befogadásnak és a hátrányos helyzetű 
fiatalok részvételének elősegítése céljából, 
illetve annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni azokat a korlátokat, 
amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió 
legtávolabbi régióinak, valamint a 
tengerentúli országoknak és területeknek a 
távoli fekvése jelent. A részt vevő 
országoknak törekedniük kell továbbá arra, 
hogy elfogadják az Európai Szolidaritási 
Testület megfelelő működését gátló jogi és 
közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 
szükséges valamennyi megfelelő 
intézkedést. Ezen intézkedések közé 
tartozik adott esetben – a schengeni 
vívmányok és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazása és tartózkodása 
tekintetében hatályos uniós jogszabályok 
sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 
engedélyek megszerzését nehezítő 
adminisztratív kérdések rendezése, 
valamint az Európai Unión belüli, 
határokon átívelő tevékenységek esetében 
az európai egészségbiztosítási kártya 
kibocsátása.

(28) Külön figyelmet kell fordítani 
annak biztosítására, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület által támogatott 
tevékenységek minden fiatal, még a 
leghátrányosabb, kiszolgáltatott
helyzetűek, köztük az önkéntesnek 
jelentkező, fogyatékkal élő személyek
számára is hozzáférhetőek legyenek. 
Különleges intézkedéseket kell bevezetni a 
társadalmi befogadásnak, a képzésnek és a 
hátrányos helyzetű fiatalok részvételének 
elősegítése céljából, illetve annak 
érdekében, hogy figyelembe lehessen venni 
azokat a korlátokat, amelyeket számos 
vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi 
régióinak, valamint a tengerentúli 
országoknak és területeknek a távoli 
fekvése jelent. A részt vevő országoknak 
törekedniük kell továbbá arra, hogy 
elfogadják az Európai Szolidaritási 
Testület megfelelő működését gátló jogi és 
közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 
szükséges valamennyi megfelelő 
intézkedést. Ezen intézkedések közé 
tartozik adott esetben – a schengeni 
vívmányok és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazása és tartózkodása 
tekintetében hatályos uniós jogszabályok 
sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 
engedélyek megszerzését nehezítő 
adminisztratív kérdések rendezése, 
valamint az Európai Unión belüli, 
határokon átívelő tevékenységek esetében 
az európai egészségbiztosítási kártya 
kibocsátása.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Külön figyelmet és támogatást kell 
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biztosítani a harmadik országok fogadó 
szervezeteinek kapacitásépítéséhez, 
továbbá az önkéntesek tevékenységeinek a 
helyi körülményekhez való igazításához, 
valamint az önkéntesek és a helyi 
humanitárius szervezetek, a fogadó 
közösség és a civil társadalom között 
interakció elősegítéséhez.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című bizottsági közleménnyel1

összhangban a programnak tekintetbe kell 
vennie e régiók sajátos helyzetét. 
Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a 
legkülső régiók nagyobb mértékben 
vehessenek részt valamennyi 
tevékenységben. Ezeket az intézkedéseket 
rendszeresen nyomon kell követni és 
értékelni kell. 

(35) A „Szorosabb és megújított 
stratégiai partnerség az EU legkülső 
régióival” című bizottsági közleménnyel1 
összhangban a programnak tekintetbe kell 
vennie e régiók sajátos helyzetét és 
szükségleteit, különösen a politikai, 
gazdasági és társadalmi helyzet, 
nevezetesen a fiatalok munkanélküliségi 
arányának alakulását annak érdekében, 
hogy jobb együttműködést tegyen lehetővé 
a leghatékonyabb és legegyszerűbb 
módon. Intézkedésekre fog sor kerülni, 
hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben 
vehessenek részt valamennyi 
tevékenységben. Ezeket az intézkedéseket 
rendszeresen nyomon kell követni és 
értékelni kell. 

__________________ __________________

A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak – Szorosabb és 
megújított stratégiai partnerség az EU 
legkülső régióival (COM(2017) 623 final).

A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak – Szorosabb és 
megújított stratégiai partnerség az EU 
legkülső régióival (COM(2017) 623 final).

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A program célkitűzéseinek jobb 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a nemzeti irodáknak 
lehetőleg szorosan együtt kell működniük, 
partnerségben a szolidaritási 
tevékenységek terén szakértelemmel 
rendelkező nem kormányzati 
szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és 
helyi érdekeltekkel.

(39) A program célkitűzéseinek jobb 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a nemzeti irodáknak 
lehetőleg szorosan együtt kell működniük, 
partnerségben a szolidaritási 
tevékenységek terén szakértelemmel 
rendelkező nemzeti hatóságokkal, nem 
kormányzati szervezetekkel, ifjúsági 
szervezetekkel, a magánszektorral és helyi 
érdekeltekkel, a meglévő nemzeti és 
regionális önkéntességi programokkal 
összhangban.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Annak érdekében, hogy minden 
részt vevő országban biztosított legyen a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és a jogbiztonság, minden egyes nemzeti 
hatóságnak ki kell jelölnie egy független 
auditszervezetet. Ha megvalósítható, az 
eredményesség maximalizálása érdekében 
a független auditszervezet azonos lehet az 
[új Erasmus programról szóló rendelet] III. 
fejezetében említett tevékenységekhez 
kijelölt szervvel.

(42) Annak érdekében, hogy minden 
részt vevő országban biztosított legyen a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
a költségoptimalizálás és a jogbiztonság, 
minden egyes nemzeti hatóságnak ki kell 
jelölnie egy független auditszervezetet. Ha 
megvalósítható, az eredményesség 
maximalizálása érdekében a független 
auditszervezet azonos lehet az [új Erasmus 
programról szóló rendelet] III. fejezetében 
említett tevékenységekhez kijelölt 
szervvel.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „szolidaritási tevékenység”: olyan, 
az Európai Szolidaritási Testület céljainak 
megvalósításához hozzájáruló, magas 
színvonalú, ideiglenesen végzett

1. „szolidaritási tevékenység”: olyan, 
az Európai Szolidaritási Testület céljainak 
megvalósításához hozzájáruló, könnyen 
hozzáférhető, magas színvonalú, inkluzív 
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tevékenység, amely különféle területeket 
érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, 
állás, szolidaritási projekt vagy 
hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, 
beleértve a 13. pontban említett 
tevékenységeket is, amennyiben biztosított 
európai hozzáadott értékük, valamint az 
egészségügyi és biztonsági előírásoknak 
való megfelelésük;

és megfelelően finanszírozott ideiglenes
tevékenység, amely különféle területeket 
érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, 
állás, szolidaritási projekt vagy 
hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, 
, 13. pontban említett tevékenységeket is, 
amennyiben biztosított európai hozzáadott 
értékük, valamint az egészségügyi és 
biztonsági előírásoknak való megfelelésük;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „regisztrált jelölt”: olyan 17 és 30 
év közötti magánszemély, aki regisztrált az 
Európai Szolidaritási Testület portálján, 
hogy kifejezze érdeklődését valamely 
szolidaritási tevékenységben való részvétel 
iránt, de még nem vesz részt ilyenben;

2. „regisztrált jelölt”: olyan 
magánszemély, aki regisztrált az Európai 
Szolidaritási Testület portálján, hogy 
kifejezze érdeklődését valamely 
szolidaritási tevékenységben való részvétel 
iránt, de még nem vesz részt ilyenben; 

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „résztvevő”: olyan 18 és 30 év 
közötti magánszemély, aki regisztrált az 
Európai Szolidaritási Testület portálján, és 
az Európai Szolidaritási Testület keretében 
részt vesz valamely szolidaritási 
tevékenységben;

3. „résztvevő”: olyan magánszemély, 
aki regisztrált az Európai Szolidaritási 
Testület portálján, és az Európai 
Szolidaritási Testület keretében részt vesz 
valamely szolidaritási tevékenységben; a 
IV. fejezetben említettektől eltérő 
tevékenységek esetén a résztvevők 18 és 35 
év közötti személyek;
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok”: olyan fiatalok, akiket gazdasági, 
társadalmi, kulturális, földrajzi vagy 
egészségügyi okokból, vagy például 
fogyatékosság vagy tanulási nehézségek
miatt akadályok gátolnak abban, hogy 
ténylegesen hozzáférjenek a program által 
kínált lehetőségekhez;

4. „kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok”: olyan fiatalok, akiket a további 
és személyre szabott támogatás hiányában 
gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi 
vagy egészségügyi okokból, vagy például 
tanulási nehézségek és fogyatékosság, 
többek között a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben elismert hosszú távú 
fizikai, mentális, szellemi vagy érzékszervi 
fogyatékosság miatt akadályok gátolnak 
abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a 
program által kínált lehetőségekhez;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „önkéntes munka”: legfeljebb 12 
hónapig tartó, nem fizetett önkéntes 
tevékenység formáját öltő szolidaritási 
tevékenység;

6. „önkéntes munka”: legfeljebb 12 
hónapig tartó, nem fizetett önkéntes 
tevékenység formáját öltő szolidaritási 
tevékenység, amellyel az egyének 
tudásukat, készségeiket és idejüket anyagi 
érdek nélkül a társadalom, a közösség, 
illetve embertársaik szolgálatába 
állíthatják;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szakmai gyakorlat”: az Európai 
Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó 
részt vevő szervezet által kínált és 

7. „szakmai gyakorlat”: az Európai 
Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó 
részt vevő szervezet által kínált és 
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finanszírozott, kettőtől hat hónapig terjedő 
időszakra szóló tevékenység, mely időszak 
egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 
hónapra meghosszabbítható;

finanszírozott, kettőtől hat hónapig terjedő 
időszakra szóló, egy tanulmányi elemet 
magában foglaló, fizetett szolidaritási
tevékenység, mely időszak egy alkalommal 
és összesen legfeljebb 12 hónapra 
meghosszabbítható;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program általános célja, hogy 
fokozza a fiatalok és a különböző 
szervezetek részvételét az elérhető és 
színvonalas szolidaritási 
tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a 
kohézió, a szolidaritás és a demokrácia 
erősítéséhez az Unión belül és kívül 
egyaránt, és elősegítse a társadalmi és 
humanitárius kihívások helyszíni kezelését, 
különös figyelmet fordítva a társadalmi 
befogadás előmozdítására.

(1) A program általános célja, hogy 
fokozza a fiatalok és a különböző 
szervezetek részvételét az elérhető és 
színvonalas szolidaritási, illetve non-profit
tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a 
kohézió, a szolidaritás, a béke és a 
demokrácia erősítéséhez az Unión belül és 
kívül egyaránt, valamint előbbre vigye a 
fenntartható fejlesztési célok 
megvalósítását és elősegítse a társadalmi 
és humanitárius kihívások helyszíni 
kezelését – elsősorban a természetes és az 
emberi tevékenység által előidézett 
katasztrófáknak, illetve az érzékeny 
helyzetű, konfliktusból kilábaló 
országokban a vészhelyzetek 
kialakulásának a kockázatát csökkentve –
különös figyelmet fordítva a társadalmi 
befogadás előmozdítására.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program konkrét célkitűzése, 
hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket 
biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb 
lehetőséggel rendelkező fiatalok –
számára, hogy bekapcsolódjanak a 
különböző európai és Európán kívül 

(2) A program konkrét célkitűzése, 
hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket 
biztosítson a fiatalok – köztük a 
fogyatékkal élők és a kevesebb 
lehetőséggel rendelkezők – számára, hogy 
bekapcsolódjanak a különböző európai és 
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szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal 
javítsa és megfelelően érvényesítse 
kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse 
foglalkoztathatóságukat és a 
munkaerőpiacra való belépésüket.

Európán kívül szolidaritási 
tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és 
megfelelően érvényesítse interkulturális 
tudatosságukat, és szakmai és 
állampolgári kompetenciáikat, továbbá 
megkönnyítse foglalkoztathatóságukat és a 
munkaerőpiacra való belépésüket.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fiatalok részvétele társadalmi 
kihívások enyhítését célzó szolidaritási 
tevékenységekben, a 6. cikknek 
megfelelően;

a) a fiatalok részvétele társadalmi 
kihívások enyhítését célzó szolidaritási 
tevékenységekben és a fenntartható 
fejlesztési célok megvalósítása, a 
6. cikknek megfelelően;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fiatalok részvétele humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos szolidaritási 
tevékenységekben (Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest), a 
10. cikknek megfelelően.

b) a fiatalok és a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos szolidaritási 
tevékenységekben már tapasztalatot 
szerzett személyek (Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest)
részvétele a 10. cikknek megfelelően, 
továbbá a fogadó szervezetek 
humanitárius segítségnyújtási 
kapacitásának építésére szolgáló, az 
Unión belül és kívül folytatott 
tevékenységekben a 11. cikknek 
megfelelően.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 18. cikkel összhangban 
elfogadott éves munkaprogram 
tartalmazza azon tevékenységek jegyzékét, 
amelyek káros hatással lehetnek a 
résztvevőkre, a kedvezményezettekre és a 
társadalomra, vagy nem megfelelőek a
résztvevők számára, amelyek nem 
végezhetők a program keretében, vagy 
amelyekhez előzetesen különleges 
képzésre, háttérellenőrzésekre vagy egyéb 
intézkedésekre van szükség.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) erősíteni a részt vevő szervezetek 
azon képességét, hogy magas színvonalú 
projekteket kínáljanak az Európai 
Szolidaritási Testület egyre több 
résztvevője számára;

a) erősíteni a részt vevő szervezetek és 
helyi partnereik együttműködési és azon 
képességét, hogy magas színvonalú 
projekteket kínáljanak az Európai 
Szolidaritási Testület egyre több 
résztvevője számára;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új potenciális résztvevők – fiatalok 
és részt vevő szervezetek – érdeklődését 
felkelteni;

b) új potenciális résztvevők – fiatalok, 
az „EU segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezés keretében bizonyos 
tapasztalattal rendelkező személyek és 
részt vevő szervezetek – érdeklődését 
felkelteni;
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Európai Szolidaritási Testület 
portáljának és más kapcsolódó online 
szolgáltatásoknak, illetve a szükséges 
informatikai kiszolgáló rendszereknek és 
webalapú eszközöknek a létrehozása, 
fenntartása és aktualizálása.

d) az Európai Szolidaritási Testület 
portáljának és más kapcsolódó online 
szolgáltatásoknak, illetve a szükséges 
informatikai kiszolgáló rendszereknek és 
webalapú eszközöknek a létrehozása, 
fenntartása és aktualizálása az (EU) 
2016/2102 irányelvben foglalt 
akadálymentesítési követelményeknek 
megfelelően.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest” programág 
keretében megvalósuló tevékenységek 
célja mindenekelőtt, hogy hozzájáruljanak 
a szükségletalapú humanitárius 
segítségnyújtási kapacitás megerősítéséhez, 
amelynek célja az élet védelme, az emberi 
szenvedés megelőzése és enyhítése, az 
emberi méltóság megőrzése, valamint a 
kiszolgáltatott vagy katasztrófa sújtotta
közösségek lehetőségeinek és ellenálló 
képességének erősítése.

(1) A „Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest” programág 
keretében megvalósuló tevékenységek 
célja mindenekelőtt, hogy hozzájáruljanak 
a szükségletalapú humanitárius 
segítségnyújtási kapacitás megerősítéséhez, 
amelynek célja a természeti vagy emberi 
tevékenység által előidézett katasztrófák 
körülményei közepette az élet védelme, az 
emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, 
az emberi méltóság megőrzése, valamint a 
kiszolgáltatott, védtelen, illetve a 
természeti vagy ember okozta katasztrófák 
által sújtott közösségek lehetőségeinek és 
ellenálló képességének erősítése, valamint 
a humanitárius reagálásról a hosszú távú, 
fenntartható és befogadó fejlődésre való 
áttérés elősegítése.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ebbe a fejezetbe tartozó 
tevékenységeket az emberiesség, a 
semlegesség, a pártatlanság és a 
függetlenség humanitárius segítségnyújtási 
elveivel összhangban kell végezni.

(2) Az ebbe a fejezetbe tartozó 
tevékenységeket a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló európai 
konszenzussal összhangban, az 
emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság 
és a függetlenség alapvető humanitárius 
segítségnyújtási elveinek érvényesítésével
kell végezni, az Unió által a 
szükségleteken alapuló megkülönböztetés 
iránt tett szilárd kötelezettségvállalás 
megerősítésével, az érintett népességek 
közötti vagy azokon belüli 
megkülönböztetéstől mentesen, a 
nemzetközi jog tiszteletben tartásával.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió olyan helyzetekben nyújt 
humanitárius segítséget, amelyekben a 
fejlesztési együttműködéshez, a 
válságkezeléshez és a polgári védelemhez 
kapcsolódó más eszközök is alkalmazásra 
kerülhetnek. Az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest 
következetes módon és kiegészítő jelleggel 
végzi tevékenységét, amelynek során 
elkerüli a releváns uniós szakpolitikákkal 
és eszközökkel, különösen az Unió 
humanitárius segítségnyújtási 
politikájával, a fejlesztési együttműködési 
politikával és az Unió polgári védelmi 
mechanizmusával való átfedéseket.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A humanitárius válságokra történő 
következetes nemzetközi reagálás 
elősegítése során az e fejezethez tartozó 
tevékenységeket az Egyesült Nemzetek 
Humanitárius Ügyeket Koordináló 
Hivatala által koordinált tevékenységekkel 
összhangban kell végrehajtani.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási 
Hadtestnek hozzá kell járulnia a nemek 
közötti egyenlőség szempontjának az 
uniós humanitárius segítségnyújtás során 
történő érvényesítéséhez, előmozdítva a 
nők egyedi szükségleteit figyelembe vevő 
humanitárius segítségnyújtást. Külön 
figyelmet kell fordítani a nők csoportjaival 
és hálózataival való együttműködésre 
annak érdekében, hogy fokozni lehessen a 
nők részvételét és vezető szerepvállalását a 
humanitárius segítségnyújtásban, 
valamint, hogy támaszkodni lehessen 
képességeikre és szakértelmükre a válság 
sújtotta közösségek újjáépítése, a 
béketeremtés, a katasztrófakockázatok 
csökkentése és az ellenálló képesség 
erősítése során.
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A kiküldetés konkrét feltételeit a 
fogadó szervezetekkel alaposan 
konzultálva, a küldő szervezetek és az 
Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest között létrejövő 
szerződésben kell meghatározni, amely 
magában foglalja a jogokat és 
kötelezettségeket, a kiküldetés időtartamát 
és helyszínét, valamint az elvégzendő 
feladatokat.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) szolidaritási projektek, a 9. 
cikkben megállapítottak szerint;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet célja, hogy a helyi 
felkészültség növelése, a humanitárius 
válságok kezelése és az önkéntesek által a 
helyszínen végzett munka 
hatékonyságának és fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében a harmadik 
országok szükségleteinek előzetes 
értékelése alapján támogassa a 
humanitárius segítségnyújtási 
kapacitások növelésére irányuló 
intézkedéseket, többek között a 
következőket:
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a) a katasztrófakockázatok kezelése, a 
katasztrófákra való felkészülés és 
válaszadás, coaching, az önkéntesek 
irányításával, valamint a fogadó 
szervezetek alkalmazottai és önkéntesei 
számára releváns más területekkel 
kapcsolatos képzés;

b) a legjobban bevált gyakorlatok cseréje, 
technikai segítségnyújtás, ikerintézményi 
programok, valamint alkalmazottak és 
önkéntesek csereprogramjai, hálózatépítés 
és más megfelelő intézkedések.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság fenntartja, kezeli és 
naprakésszé teszi az EU segítségnyújtási 
önkénteseinek adatbázisát, szabályozza az 
ahhoz való hozzáférést és annak 
használatát, köztük az EU segítségnyújtási 
önkéntesek rendelkezésre állására és 
képességére vonatkozóan is, lehetővé téve 
a kiküldetésről visszatérő önkéntesek 
folyamatos részvételét. Az ezen 
adatbázisban, vagy adatbázis céljaira 
gyűjtött adatok feldolgozását adott esetben 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendeletének1a, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1725 rendeletének1b megfelelően kell 
végezni.

____________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete 
(2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
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1b Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete (2018. 
október 23.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 45/2001/EK rendelet és az 
1247/2002/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 
39. o.).

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett, humanitárius 
segítségnyújtási műveleteket támogató 
önkéntes munkának egy tanulmányi és 
képzési elemet is kell tartalmaznia, nem 
helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy 
állást, és írásbeli megállapodáson kell 
alapulnia.

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett, humanitárius 
segítségnyújtási műveleteket támogató 
önkéntes munkának többek között már az 
elhelyezés előtt megfelelő tanulmányi és 
képzési szakaszt kell tartalmaznia, olyan 
projektekhez kell kapcsolódnia, 
amelyekben a fiatal önkéntesek részt 
vesznek, kellő hangsúlyt kell helyeznie a 
10. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
humanitárius segítségnyújtási elvekre,
köztük a károkozás tilalmának elvére is, 
továbbá nem helyettesíthet szakmai 
gyakorlatot vagy állást, és írásbeli 
megállapodáson kell alapulnia.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az „EU segítségnyújtási 
önkéntesei” kezdeményezésnek 
támogatnia kell a harmadik országok 
helyi önkénteseit.
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) (2) Az ebbe a programágba 
tartozó önkéntes munka kizárólag olyan 
harmadik országban végezhető, amelyben

(2) Az ebbe a programágba tartozó 
önkéntes munka kizárólag olyan területen
végezhető, amelyben

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A harmadik országok 
szükségleteinek a küldő és fogadó 
szervezetek, és egyéb érintett szereplők 
által végzett előzetes értékelése alapján az 
Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest az alábbiakra 
irányuló tevékenységeket támogatja:

a) a fogadó szervezetek harmadik 
országokban biztosított humanitárius 
segítségnyújtásra irányuló kapacitásának 
megerősítése a humanitárius válságokra 
való helyi felkészültség és reagálás 
fokozása, valamint az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest 
eredményes és fenntartható helyszíni 
munkájának a katasztrófakockázat-
kezelés, a katasztrófákra való 
felkészültség és reagálás, a humanitárius 
segítségnyújtásból a fenntartható helyi 
fejlesztésbe történő átmenet, coaching, 
valamint az önkéntesek irányításával 
kapcsolatos képzés révén történő 
biztosítása érdekében;

b) a bevált gyakorlatok megosztása, 
technikai segítségnyújtás, ikerintézményi 
programok, valamint alkalmazottak és 
önkéntesek csereprogramjai.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az önkéntesek biztonságát és 
védelmét érintő kockázatértékelés kiemelt 
fontosságú, különösen az instabil 
országokban vagy régiókban, vagy ott, 
ahol közvetlen fenyegetést jelentő 
veszélyek vannak.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az Európai Szolidaritási 
Testülettel kapcsolatos kommunikációs 
kampányokat elsősorban az EU területén 
kell végrehajtani, amikor azok az „EU 
segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezést érintik, és arra a 
munkára kell vonatkozniuk, amelyet az 
önkéntesek és a humanitárius szervezetek 
a tevékenységeiket vezérlő emberiesség, 
semlegesség, pártatlanság és függetlenség 
humanitárius elvei alapján végeznek.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az önkéntesség a fogadó 
szervezetek által helyi szinten feltárt 
tényleges hiányosságokat és 
szükségleteket elégít ki.

Módosítás 67
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Az önkéntes jelöltek beazonosítása és 
kiválasztása

(1) A Bizottság a harmadik országok 
szükségleteinek előzetes értékelése alapján 
a nemzeti irodákkal és a fogadó 
szervezettekkel együttműködésben 
azonosítja be és választja ki a képzésben 
való részvételre hivatott önkéntes 
jelölteket.

(2) Az önkéntes jelölteket a 14. cikknek 
megfelelően kell beazonosítani és 
kiválasztani a 
megkülönböztetésmentesség, a nemek 
közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség 
elveinek tiszteletben tartása mellett.

(3) A 2. és 15. cikkben említett korhatárok 
nem alkalmazhatók az ezen cikk szerinti 
humanitárius segítségnyújtási műveletek 
támogatására irányuló önkéntességre.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk

Az önkéntes jelöltek képzése

(1) A Bizottság a humanitárius 
segítségnyújtási intézkedések támogatása 
és kiegészítése céljából a meglévő 
programok és eljárások alapján 
kidolgozza az önkéntes jelöltek 
felkészítésére szolgáló képzési programot.

(2) A minősített szervezetek által 
végrehajtott képzési programokban a 
jelentkezési eljárással összhangban 
beazonosított és kiválasztott önkéntes 
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jelöltek vehetnek részt. Az egyes önkéntes 
jelöltek által elvégzendő képzés 
időtartamát és tartalmát az akkreditált 
fogadó szervezettel konzultálva kell 
meghatározni az igények alapján, az 
önkéntes jelölt korábbi tapasztalata és a 
tervezett alkalmazási hely 
figyelembevételével.

(3) A képzési program tartalmazza a 
humanitárius segítségnyújtási 
intézkedések támogatása és kiegészítése 
céljából alkalmazott és a helyszíni igények 
teljesítésére hivatott önkéntes jelöltek 
felkészültségének értékelését.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

A 7., 8., 9. és 11. cikk szerinti 
tevékenységekre szánt költségvetés 
bontása

A 7., 8., 9. és 11. cikk szerinti 
tevékenységekre szánt költségvetés 
indikatív bontása a következő:

a) szolidaritási tevékenységekben és 
szolidaritási projektekben végzett önkéntes 
munkára, a 7. és 9. cikkben 
meghatározottak szerint: 85 %;

b) minőségi szakmai gyakorlatokra és 
álláshelyekre, a 8. cikkben 
megállapítottak szerint: legalább 7,5 %;

c) humanitárius segítségnyújtási 
műveleteket támogató önkéntes munkára, 
a 11. cikkben meghatározottak szerint:
legalább 7,5 %;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
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13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában – különösen vissza nem térítendő 
támogatás, pénzdíj és közbeszerzés 
formájában – nyújthat finanszírozást.

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában – különösen vissza nem térítendő 
támogatás, pénzdíj és közbeszerzés 
formájában – nyújthat finanszírozást. A 
kedvezményezettekre vonatkozó előírások 
egyszerűsítése érdekében minél nagyobb 
mértékben kell az egyösszegű átalányt, az 
egységköltséget és az 
átalányfinanszírozást alkalmazni.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt 
venni kívánó 17 és 30 év közötti 
fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai 
Szolidaritási Testület portálján. Az 
önkéntes munka, a szakmai gyakorlat, az 
állás vagy a szolidaritási projekt 
megkezdésének időpontjában azonban az 
érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell 
lennie, és nem lehet idősebb 30 évnél.

(1) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt venni kívánó, valamely
részt vevő országban jogszerűen 
tartózkodó, vagy uniós állampolgársággal 
rendelkező magánszemélyeknek
regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási 
Testület portálján. Az önkéntes 
tevékenység elkezdésének időpontjában az 
érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell 
lennie, és nem lehet idősebb 35 évnél.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest 
keretében a IV. fejezetben 
meghatározottak szerint folytatott 
tevékenységek esetében a felső korhatárok 
nem alkalmazandók.
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt vehet bármely köz- vagy 
magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 
amennyiben megkapta az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(1) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt vehet bármely köz- vagy 
magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 
amennyiben megkapta az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 
Az „EU segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezés keretében már hiteles 
védjeggyel rendelkező, valamint a nem 
kormányzati szervezetek és az Európai 
Bizottság Európai Polgári Védelem és 
Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek 
Főigazgatósága (ECHO) között létrejött 
valamely keretmegállapodást aláíró 
szervezetek egyszerűsített eljárás 
keretében szerezhetik meg az új program 
keretében megkövetelt védjegyet.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elbírálás eredményeként a 
szervezet megkaphatja az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 
A megszerzett védjegyet rendszeresen újra 
kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3) Az elbírálás eredményeként a 
szervezet megkaphatja az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 
A megszerzett védjegyet rendszeresen vagy 
az érintettek kérelmére újra kell értékelni 
és vissza is lehet vonni. Külön figyelmet 
kell fordítani az átfedések elkerülésére.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A részt vevő szervezetek az alábbi 
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funkciókat tölthetik be az Európai 
Szolidaritási Testület keretében: 

a) fogadó szervezetként – a résztvevők 
fogadásával kapcsolatos feladatok 
ellátása, így szükség szerint a 
tevékenységek szervezésével, az oktatási 
programok kidolgozásával, valamint a 
szolidaritási tevékenységben részt vevők 
eligazításával és támogatásával 
kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve 
gondoskodás a tevékenység után a 
részvevőknek adott visszajelzésekről és 
elismerésekről;

b) támogató funkcióban – a 
résztvevők kiküldésével, valamint a 
szolidaritási tevékenységet megelőzően, az 
alatt és azt követően nyújtott 
felkészítésükkel kapcsolatos feladatok 
ellátása, beleértve a résztvevők 
eligazítását, a tanulási eredményeik 
elismerését, és az önkéntes tevékenység 
lakóhelyükön történő folytatásának 
elősegítését.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megfelelő nyomon követés és 
jelentéstétel magában foglalja a nemzeti 
irodákkal és a részt vevő szervezetekkel, 
továbbá az érintett civil társadalmi 
szervezetekkel és ifjúsági hálózatokkal a 
program végrehajtásának lehetséges 
javításával kapcsolatban rendszeresen 
folytatott konzultációt.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) A Bizottság rendszeres üléseket és 
képzéseket szervez a nemzeti irodák 
hálózatával és a részükre annak 
érdekében, hogy az összes részt vevő 
országban biztosítsa az Európai 
Szolidaritási Testület koherens 
megvalósítását. A Bizottság továbbá 
meghívja a program keretében folyó 
tevékenységekhez kapcsolódó, már létező 
uniós szintű hálózatokat, a szociális 
partnereket, valamint a fiatalokat és az 
önkénteseket képviselő hálózatokat is. 
Bizottság rendszeresen konzultál a kiemelt 
érdekelt felekkel, köztük a részt vevő 
szervezetekkel az Európai Szolidaritási 
Testület megvalósításával kapcsolatban.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Szolidaritási Testület 
intézkedéseinek összhangban kell állniuk 
továbbá a részt vevő országok releváns 
nemzeti szintű szakpolitikáival, 
programjaival és eszközeivel, és ki kell 
egészíteniük azokat. Ennek érdekében a 
Bizottság, a nemzeti hatóságok és a 
nemzeti irodák megosztják egymással 
azokat az információkat, amelyek egyrészt 
a szolidaritáshoz és az ifjúsághoz, másrészt 
pedig az Európai Szolidaritási Testület 
keretében folyó tevékenységekhez 
kapcsolódó meglévő nemzeti rendszereikre 
és prioritásaikra vonatkoznak, hogy 
tevékenységeiket a bevált gyakorlatokra 
alapozhassák, és a hatékonyság és 
eredményesség biztosított legyen.

(2) Az Európai Szolidaritási Testület 
intézkedéseinek összhangban kell állniuk 
továbbá a részt vevő országok releváns 
nemzeti szintű szakpolitikáival, 
programjaival és eszközeivel, és ki kell 
egészíteniük azokat úgy, hogy a részt vevő 
országok felelősségvállalása biztosított 
legyen. Ennek érdekében a Bizottság, a 
nemzeti hatóságok és a nemzeti irodák 
megosztják egymással azokat az 
információkat, amelyek egyrészt a 
szolidaritáshoz és az ifjúsághoz és a 
humanitárius szükségletekhez, másrészt 
pedig az Európai Szolidaritási Testület 
keretében folyó tevékenységekhez 
kapcsolódó meglévő nemzeti rendszereikre 
és prioritásaikra vonatkoznak, hogy 
tevékenységeiket a bevált gyakorlatokra 
alapozhassák, és a hatékonyság és 
eredményesség biztosított legyen.
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(3) Az Európai Szolidaritási Testület 
harmadik országokban végrehajtott, 
11. cikkben említett intézkedéseinek 
összhangban kell állniuk különösen az 
Unió külső tevékenységeinek egyéb 
területeivel, elsősorban a humanitárius 
segítségnyújtási politikával, a fejlesztési 
együttműködési politikával, a bővítési 
politikával, a szomszédságpolitikával és az 
uniós polgári védelmi mechanizmussal, és 
ki kell egészíteniük azokat.

(3) Az Európai Szolidaritási Testület 
harmadik országokban végrehajtott, 
11. cikkben említett intézkedéseinek 
összhangban kell állniuk különösen az 
Unió külső tevékenységeinek egyéb 
területeivel, elsősorban a humanitárius 
segítségnyújtási politikával, a fejlesztési 
együttműködési politikával, a 
biztonságpolitikával, a bővítési politikával, 
a szomszédságpolitikával és az uniós 
polgári védelmi mechanizmussal, és ki kell 
egészíteniük azokat.
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