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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie je založena na 
solidaritě mezi svými občany a mezi svými 
členskými státy. Tato společná hodnota
určuje její působení a vytváří nezbytnou 
jednotu při hledání východisek ze 
současných i budoucích společenských 
problémů, s jejichž řešením jsou mladí 
Evropané ochotni pomoci prostřednictvím 
projevů solidarity v praxi.

(1) Solidarita je základem rozvinutých 
a demokratických společností, a to nejen
mezi občany, ale i mezi národy a státy. 
Tato společná hodnota, která je zakotvena 
v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, by 
měla být podporována, zejména s ohledem 
na současné a budoucí společenské 
problémy, s jejichž řešením budou mladí 
lidé i nadále schopni pomoci 
prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 
2016 zdůraznila potřebu investovat do 
mladých lidí a oznámila zavedení 
Evropského sboru solidarity, který umožní 
mladým lidem v celé Unii smysluplně 
pomáhat společnosti, projevovat solidaritu 
a rozvíjet vlastní dovednosti a vztahy na 
základě jejich praktické zkušenosti s 
komunitními činnostmi.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Solidární činnosti, které budou 
mladým lidem nabízeny, by se měly 
vyznačovat vysokou kvalitou v tom 
smyslu, že by měly přispívat k dosahování 
cílů Evropského sboru solidarity a ke 
zvládnutí sociálních výzev a posílení 
solidarity a zároveň řešit potřeby místních 
komunit. Solidární činnosti by měly
poskytovat mladým lidem možnost získat 
cenné znalosti a kompetence pro osobní, 
sociální, občanský a profesní rozvoj, 
zahrnovat významný vzdělávací a odborně 
vzdělávací rozměr, být pro všechny mladé 
lidi dostupné – přičemž zvláštní úsilí by 
mělo být věnováno podpoře účasti 
mladých lidí s omezenými příležitostmi – a 
být prováděny v bezpečných a zdravotně 
nezávadných podmínkách a být náležitě 
uznávány. Solidární činnosti by neměly 
mít negativní dopad na stávající pracovní 
místa nebo stáže a měly by přispívat k 
posílení závazků společností v oblasti 
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společenské odpovědnosti podniků, aniž 
by je nahrazovaly.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský sbor solidarity poskytuje 
jednotné kontaktní místo pro solidární 
činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být 
zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními 
příslušnými politikami a programy Unie. 
Evropský sbor solidarity by měl stavět na 
silných stránkách a synergii předchozích i 
stávajících programů, k nimž patří zejména 
Evropská dobrovolná služba a iniciativa 
Humanitární dobrovolníci EU. Doplňuje 
rovněž úsilí členských států zaměřené na 
podporu mladých lidí a usnadňování jejich 
přechodu ze škol do pracovního procesu v 
souladu se zárukami pro mladé lidi, jimž 
za tímto účelem – formou stáží nebo 
pracovních míst v oblastech spojených se 
solidaritou v rámci příslušného členského 
státu nebo v zahraničí – poskytne další 
příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu 
práce. Je zajištěna také doplňkovost se 
stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se 
vztahují k činnostem spadajícím pod 
Evropský sbor solidarity a k nimž patří 
evropská síť veřejných služeb 
zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále 
by měla být zajištěna doplňkovost 
stávajících souvisejících režimů, a to 
zejména vnitrostátních solidárních režimů
a režimů mobility pro mladé lidi, s 
Evropským sborem solidarity, přičemž v 
příslušných případech by měly být využity 
osvědčené postupy.

(7) Evropský sbor solidarity poskytuje 
jednotné kontaktní místo pro solidární 
činnosti napříč Unií i mimo ni. Měl by být 
zajištěn soulad a doplňkovost s ostatními 
příslušnými politikami, programy a 
nástroji Unie. Evropský sbor solidarity by 
měl stavět na silných stránkách a synergii 
předchozích i stávajících programů, k nimž 
patří zejména Evropská dobrovolná služba 
a iniciativa Humanitární dobrovolníci EU. 
Doplňuje rovněž úsilí členských států 
zaměřené na podporu mladých lidí a 
usnadňování jejich přechodu ze škol do 
pracovního procesu v souladu s režimy, 
jako jsou záruky pro mladé lidi, jimž za 
tímto účelem – formou stáží nebo 
pracovních míst v oblastech spojených se 
solidaritou v rámci příslušného členského 
státu nebo v zahraničí – poskytne další 
příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu 
práce. Je zajištěna také doplňkovost se 
stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se 
vztahují k činnostem spadajícím pod 
Evropský sbor solidarity a k nimž patří 
evropská síť veřejných služeb 
zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále 
by měla být posílena doplňkovost a 
loajální spolupráce stávajících 
souvisejících režimů, a to zejména režimů 
pro mladé lidi zaměřených na oblast 
solidarity, dobrovolnické práce, občanské 
služby a mobility, které působí na 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni, jakož případně i režimů v 
zúčastněných zemích, jež mají priority 
týkající se solidarity a mládeže, s cílem 
vzájemně posilovat a obohacovat dopady a 
kvalitu těchto režimů a využívat 
osvědčených postupů. Evropský sbor 
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solidarity by neměl nahrazovat obdobné 
vnitrostátní režimy pro solidaritu, 
dobrovolnictví, občanskou službu a 
mobilitu. Je třeba zajistit rovný přístup 
všech mladých lidí k vnitrostátním 
solidárním činnostem. Měla by být 
podporována partnerství s evropskými 
sítěmi, které se specializují na některé 
naléhavé sociální problémy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Dobrovolnické činnosti (v rámci 
Unie i mimo ni) představují významnou 
zkušenost v kontextu neformálního i 
informálního vzdělávání, která napomáhá 
osobnímu, sociálně vzdělávacímu a 
profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému 

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

životu, demokratické účasti a 
zaměstnatelnosti mladých lidí. 
Dobrovolnictví by mělo být založeno na 
písemné dohodě o dobrovolnické činnosti 
a dobrovolnické činnosti by neměly mít 
negativní účinky na potenciální či již 
existující placené zaměstnání a ani by 
neměly být vnímány jako jeho náhrada. 
Komise a členské státy by měly v 
souvislosti s dobrovolnickými politikami v 
oblasti mládeže spolupracovat 
prostřednictvím otevřené metody 
koordinace.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Stáže a pracovní místa v oblastech 
spojených se solidaritou mohou mladým 
lidem nabídnout další příležitosti, jak se 
začít uplatňovat na trhu práce a přispívat 
přitom k řešení zásadních společenských 
problémů. Tím lze přispět ke zvýšení 
zaměstnatelnosti a produktivity mladých 
lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze 
vzdělávacího do pracovního procesu, což 
je klíčové pro jejich možnosti na trhu
práce. Stáže nabízené v rámci Evropského 
sboru solidarity by se měly řídit zásadami 
kvality uvedenými v doporučení Rady k 
rámci kvality stáží21. Nabízené stáže a 
pracovní místa představují pro mladé lidi 
odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a 
měly by tedy být spojeny s příslušnou 
podporou poskytovanou po umístění.
Stáže a pracovní místa zprostředkovávají 
příslušní aktéři trhu práce, zejména 
veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, 
sociální partneři a obchodní komory, 
odměňují je zúčastněné organizace.
Jakožto zúčastněné organizace by měly být 
schopny požádat o finanční podporu 
prostřednictvím příslušného prováděcího 
orgánu Evropského sboru solidarity ve své

(12) Snadno dostupné stáže a 
zaměstnání by měly být jak z finančního, 
tak organizačního hlediska jasně 
odděleny od dobrovolnictví. Stáže by nikdy 
neměly vést k nahrazení zaměstnání. 
Placené stáže a zaměstnání však mohou 
být pobídkou pro znevýhodněné mladé lidi 
a pro mladé lidi, kteří mají méně 
příležitostí, aby se účastnili činností 
souvisejících se solidaritou, ke kterým by 
jinak nemuseli mít přístup, a zároveň 
mohou poskytovat jasnou evropskou 
přidanou hodnotu tím, že budou přispívat 
k řešení zásadních neřešených 
společenských problémů a k posílení 
místních komunit. Stáže mohou usnadnit 
přechod mladých lidí od vzdělávání k 
zaměstnání a mohou přispět k podpoře 
zaměstnatelnosti mladých lidí, což je 
klíčové pro dosažení jejich udržitelného 
začlenění na trh práce. Nabízené stáže a 
pracovní místa představují pro mladé lidi 
odrazový můstek ke vstupu na trh práce.
Stáže a zaměstnání nabízené v rámci 
Evropského sboru solidarity by měly být 
vždy placeny zúčastněnými organizacemi, 
ve kterých účastník stáž vykonává nebo je 
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roli prostředníka mezi mladými účastníky a 
zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a 
pracovní činnosti v oblastech spojených se 
solidaritou.

zaměstnán. Stáže by se měly opírat o 
písemnou dohodu o stáži, a to případně v 
souladu s platnými právními předpisy 
země, v níž se stáž koná, a měly by se řídit 
zásadami uvedenými v doporučení Rady 
ze dne 10. března 2014 k rámci kvality 
stáží, měly by být vždy placené a založené 
na písemné dohodě21. Zaměstnání by měla 
vycházet z pracovní smlouvy v souladu s 
vnitrostátní právem a případnými 
platnými kolektivními smlouvami 
zúčastněné země, v níž je zaměstnání 
vykonáváno. Finanční podpora 
zúčastněným organizacím nabízejícím 
zaměstnání by neměla překročit dvanáct 
měsíců. Zúčastněné organizace by měly 
požádat o finanční podporu 
prostřednictvím příslušné prováděcí 
struktury Evropského sboru solidarity s 
ohledem na jejich roli prostředníka mezi 
mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří 
nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech 
spojených se solidaritou. Stáže a 
zaměstnání by měly být spojeny s 
příslušnou přípravou, školením v 
zaměstnání a podporou poskytovanou po 
umístění v souvislosti s účastí daného 
účastníka. Stáže a pracovní místa by 
mohli zprostředkovávat příslušní aktéři 
trhu práce, zejména veřejné i soukromé 
služby zaměstnanosti, sociální partneři a 
obchodní komory a v případě 
přeshraničních činností i členské 
organizace sítě EURES v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/58921a .

__________________ __________________

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

21 Doporučení Rady ze dne 14. března 
2014 k rámci kvality stáží (Úř. věst. C 88, 
27.3.2014, s. 1).

21a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 
2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti 
(EURES), přístupu pracovníků ke 
službám mobility a další integraci trhů 
práce a o změně nařízení (EU) č. 
492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 
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107, 22.4.2016, s. 11).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je třeba usilovat o to, aby stáže a 
pracovní místa byly otevřeny pro všechny 
mladé lidi, zejména pro mladé lidi, kteří 
mají méně příležitostí k účasti na 
činnostech spojených se solidární 
činností, včetně osob se zdravotním 
postižením, sociálně nebo kulturně 
znevýhodněných osob, migrantů a 
obyvatel izolovaných venkovských oblastí 
a nejvzdálenějších regionů Unie. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Iniciativní duch mladých lidí a 
jejich aktivní občanství jsou významným 
přínosem pro společnost i pro trh práce. 
Evropský sbor solidarity napomáhá rozvoji 
tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem 
poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit 
jejich vlastní projekty zaměřené na řešení 
specifických problémů ve prospěch jejich 
lokálních komunit. Tyto projekty by měly 
představovat příležitost pro mladé lidi k 
hledání inovativních řešení a k otestování 
nápadů udržitelným způsobem a umožnit 
jim, aby se sami stali původci solidárních 
činností. Kromě toho by mohly tyto 
projekty sloužit jako odrazový můstek pro 
další účast v solidárních činnostech a 
mohly by být prvním krokem k pobídnutí 
účastníků Evropského sboru solidarity k 
tomu, aby se zapojili do sociálního 
podnikání nebo se stali dobrovolníky ve 
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neziskovém a mládežnickém sektoru. sdruženích, nevládních organizacích, 
mládežnických organizacích či jiných 
subjektech působících v oblasti solidarity, 
v neziskovém a mládežnickém sektoru a v 
oblasti zdravotního postižení a aby 
zakládali vlastní sdružení. Cílem podpory 
poskytované po umístění bude podporovat 
mladé lidi, aby se i nadále angažovali a 
aktivně působili v oblasti solidarity, a to i 
prostřednictvím sdružení, družstev, 
sociálních podniků, mládežnických 
organizací a společenských center, jakož i 
v sektoru podporujícím osoby se 
zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Mladí lidé a organizace účastnící se 
činností Evropského sboru solidarity by 
měli mít pocit, že náležejí ke komunitě 
jednotlivců a organizací, jejichž posláním 
je podpora solidarity v celé Evropě. 
Zúčastněné organizace zároveň potřebují 
podporu, která jim umožní zvyšovat 
kapacity a nabízet tak narůstajícímu počtu 
účastníků kvalitní činnosti. Evropský sbor 
solidarity podporuje činnosti spojené s 
vytvářením sítí a zaměřené na posilování 
zapojení mladých lidí i organizací do této 
komunity, na posilování ducha Evropského 
sboru solidarity i na podněcování výměny 
užitečných zkušeností a postupů. Tyto 
činnosti přispívají také ke zvyšování 
povědomí veřejnosti a soukromých aktérů 
o Evropském sboru solidarity a k získávání 
zpětné vazby od účastníků a zúčastněných 
organizací ohledně provádění Evropského 
sboru solidarity.

(14) Mladí lidé a organizace účastnící se 
činností Evropského sboru solidarity by 
měli mít pocit, že náležejí ke komunitě 
jednotlivců a organizací, jejichž posláním 
je podpora solidarity v celé Evropě. 
Zúčastněné organizace zároveň potřebují 
podporu, která jim umožní zvyšovat 
kapacity a nabízet tak narůstajícímu počtu 
účastníků kvalitní činnosti. Evropský sbor 
solidarity podporuje činnosti spojené s 
vytvářením sítí a zaměřené na posilování 
zapojení mladých lidí i organizací do této 
komunity, na posilování ducha Evropského 
sboru solidarity i na podněcování výměny 
osvědčených postupů a zkušeností. Tyto 
činnosti přispívají také ke zvyšování 
povědomí veřejnosti a soukromých aktérů 
o Evropském sboru solidarity a k získávání 
zpětné vazby od účastníků a zúčastněných 
organizací ohledně provádění Evropského 
sboru solidarity.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajišťování kvality solidárních 
činností a dalších příležitostí nabízených v 
rámci Evropského sboru solidarity, 
zejména tím, že se účastníkům nabízejí 
on-line i off-line školení a jazykové 
podpory způsobem, jenž dodržuje zásadu 
mnohojazyčnosti, pojištění, administrativní 
podpory a podpory po dokončení činnosti 
pro účastníky i uznávání znalostí, 
dovedností a kompetencí získaných během 
činnosti v rámci Evropského sboru 
solidarity. Tato podpůrná opatření by 
měla být koncipována a poskytována ve 
spolupráci s mládežnickými organizacemi 
a dalšími neziskovými organizacemi a 
organizacemi občanské společnosti s 
cílem využít jejich odborných znalostí na 
tomto poli. Podpůrná opatření by měla 
zohledňovat příslušné prostředí i povahu 
činností, které účastníci vykonávají, a 
věnovat zvláštní pozornost veškerým 
možným rizikům. Bezpečnost a ochrana 
účastníků, zejména pokud jde o děti a 
osoby ve zranitelné situaci, má i nadále 
prvořadý význam a dobrovolníci by neměli 
být vysíláni na operace prováděné v místě 
dění mezinárodních a vnitrostátních 
ozbrojených konfliktů, ani do zařízení, 
která jsou v rozporu s mezinárodními 
standardy v oblasti lidských práv nebo 
s politikou EU, jako je např. závazek k 
ukončení umisťování dětí do ústavní péče 
a opatření zakazující, aby byl z ESIF 
financován provoz pečovatelských ústavů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V případě solidárních činností, 
které zahrnují děti, by měli mít přímý 
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kontakt s dětmi pouze účastníci, kteří mají 
přímou příslušnou kvalifikaci, a měli by 
absolvovat školení o ochraně dětí a být 
ještě před zahájením činnosti prověřeni. 
Během činnosti by měly být zavedeny 
příslušné politiky a postupy na ochranu 
dětí a účastníků, které by měly být 
předmětem průběžného dohledu, aby se 
zajistila účinná realizace politik v oblasti 
ochrany dětí. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) K zajištění dopadu činností v rámci 
Evropského sboru solidarity na osobní, 
vzdělávací, společenský, občanský a 
profesní rozvoj účastníků by měly být 
řádně identifikovány a dokumentovány 
výsledky učení dané činnosti ve formě 
znalostí, dovedností a kompetencí, a to v 
souladu s podmínkami a specifiky 
jednotlivých států, dle doporučení Rady ze 
dne 20. prosince 2012 o uznávání 
neformálního a informálního učení22. Za 
tímto účelem by mělo být na úrovni Unie 
a členských států vhodným způsobem 
podporováno využívání účinných nástrojů 
pro uznávání neformálního a 
informálního učení, jako jsou např. 
Youthpass a Europass.

__________________ __________________

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

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

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Značka kvality by měla zajišťovat, 
aby zúčastněné organizace splňovaly 
zásady a požadavky Evropského sboru 
solidarity. Měly by být zavedeny 
samostatné značky kvality pro 
dobrovolnictví a pro stáže a zaměstnání s 
přihlédnutím ke konkrétním vlastnostem 
každé složky, aby bylo zajištěno, že 
zúčastněné organizace skutečně a trvale 
splňují zásady a požadavky Evropského 
sboru solidarity, co se týče jejich práv a 
úkolů ve všech fázích dané solidární 
činnosti. Získání značky kvality by mělo 
být předpokladem pro účast, ale nemělo by 
automaticky vést k poskytnutí finančních 
prostředků v rámci Evropského sboru 
solidarity. Proces, který vede k udělování 
značky kvality, by neměl vytvářet 
dodatečnou byrokracii, která by 
odrazovala organizace, zejména soukromé 
podniky v profesní složce, od příspěvku do 
Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Pro správné fungování programu 
a včasné zahájení činností, které zavedou 
mechanismy v rámci pracovních 
programů Evropského sboru solidarity, je 
nezbytné zajistit, aby byly nabídky 
předloženy registrovaným mladým lidem v 
rozumné a relativně předvídatelné době. 
Pravidelné informace a aktualizace o 
dostupných umístěních a aktivně 
zapojených zúčastněných organizacích by 
proto měly být zaslány registrované osobě, 
aby se po jejich registraci podnítila jejich 
angažovanost v Evropském sboru 
solidarity a současně jim byla nabídnuta 
příležitost přímo kontaktovat subjekty 
zapojené do oblasti solidarity na 
vnitrostátní i evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována tomu, aby činnosti podporované 
Evropským sborem solidarity byly 
dostupné všem mladým lidem, a zejména 
těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být
zavedena zvláštní opatření pro prosazování 
společenského začlenění a pro zapojení 
znevýhodněných mladých lidí a také pro 
to, aby byla brána v potaz omezení daná 
odlehlostí řady venkovských oblastí a 
nejvzdálenějších regionů Unie a 
zámořských zemí a území. Podobně by se 
měly zúčastněné země snažit přijmout 

(28) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována tomu, aby činnosti podporované 
Evropským sborem solidarity byly 
dostupné všem mladým lidem, a zejména 
mladým lidem, kteří mají méně 
příležitostí, jak je podrobněji rozvedeno ve 
strategii pro začleňování a rozmanitost 
vytvořené a uplatňované v rámci 
programu Erasmus+ v oblasti mládeže. 
Měla by být zavedena zvláštní opatření, 
jako jsou vhodné formáty solidárních 
činností a individualizovaného vedení, pro 
prosazování společenského začlenění a pro 
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veškerá příslušná opatření pro odstranění 
právních a administrativních překážek, 
které brání řádnému fungování Evropského 
sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud 
je to možné a aniž by tím bylo dotčeno
schengenské acquis a právo Unie týkající 
se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, 
administrativní problémy, které způsobují 
potíže při získávání víz a povolení k 
pobytu, jakož i při vydávání evropského 
průkazu zdravotního pojištění v případě 
přeshraničních činností v rámci Evropské 
unie.

zapojení znevýhodněných mladých lidí a 
mladých lidí se zdravotním postižením a 
také pro to, aby byla brána v potaz omezení 
daná odlehlostí řady venkovských oblastí a 
nejvzdálenějších regionů Unie a 
zámořských zemí a území. Podobně by se 
měly zúčastněné země snažit přijmout 
veškerá příslušná opatření pro odstranění 
právních a administrativních překážek, 
které brání řádnému fungování Evropského 
sboru solidarity. To by mělo vyřešit, pokud 
je to možné a aniž by tím bylo dotčeno 
schengenské acquis a právo Unie týkající 
se vstupu a pobytu občanů třetích zemí, 
administrativní problémy, které způsobují 
potíže při získávání víz a povolení k 
pobytu, jakož i při vydávání evropského 
průkazu zdravotního pojištění v případě 
přeshraničních činností v rámci Evropské 
unie.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) S cílem zajistit větší účinnost 
komunikace s širokou veřejností a 
výraznější součinnost mezi komunikační 

(40) S cílem zajistit větší účinnost 
komunikace s širokou veřejností a 
výraznější součinnost mezi komunikační 
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činností prováděnou z podnětu Komise by 
měly prostředky přidělené na komunikaci 
podle tohoto nařízení přispět také k pokrytí 
komunikace mezi podniky ohledně 
politických priorit Unie za předpokladu, že 
se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

činností prováděnou z podnětu Komise by 
měly prostředky přidělené na komunikaci 
podle tohoto nařízení přispět také k pokrytí 
bezbariérové komunikace mezi podniky 
ohledně politických priorit Unie za 
předpokladu, že se týkají obecných cílů 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1) „solidární činností“ vysoce kvalitní 
dočasné činnosti přispívající k dosahování 
cílů Evropského sboru solidarity, které 
mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, 
stáží, pracovních míst, solidárních projektů 
a činnosti zaměřené na vytváření sítí 
v různých oblastech, včetně oblastí 
uvedených v odstavci 13, při současném 
zajištění evropského přínosu a dodržování 
předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti, k 
nimž nepatří činnosti, které jsou v rozporu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv a politikou Unie, jako je 
závazek ukončit umisťování dětí a osob se 
zdravotním postižením do ústavní péče;

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4) „mladými lidmi s omezenými 
příležitostmi“ mladí lidé, kteří čelí určitým 
překážkám, jež jim brání v účinném 
přístupu k příležitostem poskytovaným v 
rámci programu z ekonomických, 
sociálních, kulturních, zeměpisných nebo 
zdravotních důvodů nebo z důvodů, jako je 
zdravotní postižení, vzdělávací problémy
nebo vyrůstání v ústavní péči;
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv 
veřejný nebo soukromý subjekt, ať už 
místní, regionální, vnitrostátní nebo 
mezinárodní, kterému byla udělena značka 
kvality Evropského sboru solidarity;

5) „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv 
veřejný nebo soukromý subjekt, ať už 
místní, regionální, celostátní nebo 
mezinárodní, ziskový či neziskový, kterému 
byla udělena značka kvality Evropského 
sboru solidarity, jež zajišťuje, že je tento 
subjekt schopen provádět solidární 
činnosti v souladu s cíli Evropského sboru 
solidarity, a který nabídne účastníkovi 
dobrovolnou činnost, stáž nebo pracovní 
příležitost nebo bude provádět a
podporovat jiné činnosti v rámci 
Evropského sboru solidarity;

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6) „dobrovolnickou činností“ solidární 
činnost, která probíhá jako dobrovolná 
neplacená činnost na dobu až 12 měsíců a 
která mladým lidem poskytuje příležitost 
přispívat k práci zúčastněných organizací 
zabývajících se činnostmi souvisejícími se 
solidaritou, jejichž účelem je prospívat 
komunitám, v nichž jsou příslušné 
činnosti prováděny;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7) „stáží“ placená solidární činnost po 
dobu 3 až 6 měsíců, která má formu 
pracovní praxe v rámci zúčastněné 
organizace a kterou lze prodloužit jednou 
a na dobu maximálně dvanácti měsíců, 
kterou nabízí a platí zúčastněná organizace 
hostící účastníka Evropského sboru 
solidarity a která zahrnuje složku učení 
zaměřenou na získání potřebných 
dovedností a praxe;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „pracovním místem“ solidární 
činnost po dobu 2 až 12 měsíců, kterou
platí zúčastněná organizace zaměstnávající 
účastníka Evropského sboru solidarity;

8) „pracovním místem“ placená 
solidární činnost po dobu 3 až 12 měsíců, 
která zahrnuje složku učení a odborné 
přípravy, je založena na písemné dohodě, 
nabízí a platí ji zúčastněná organizace 
zaměstnávající účastníka Evropského sboru 
solidarity a nenahrazuje stávající pracovní 
příležitost;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „značkou kvality“ osvědčení 
udělené zúčastněné organizaci, která je 
ochotna zajistit solidární činnosti v rámci
Evropského sboru solidarity, a to v roli 
hostitele nebo poskytovatele podpory;

10) „značkou kvality“ osvědčení 
udělené organizaci, která je ochotna zajistit 
solidární činnosti, a to v roli hostitele nebo 
poskytovatele podpory, včetně vysílací 
funkce, nebo v obojí roli, která potvrzuje, 
že organizace je schopna zajistit kvalitu 
solidárních činností v souladu se 
zásadami a cíli Evropského sboru 
solidarity, a která je udělována podle 
různých specifických požadavků v 
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závislosti na druhu solidární činnosti a 
funkci organizace; pro dobrovolnictví, 
stáže a pracovní místa musí být zavedeny 
samostatné značky kvality.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Cíle programu Cíle programu

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

1. Obecným cílem programu je 
podporovat solidaritu, demokracii a 
soudržnost v Unii a v zahraničí, 
podporovat komunity a reagovat na 
společenské a humanitární výzvy na místě, 
a to s vynaložením zvláštního úsilí na 
podporu sociálního začlenění a 
demokratické účasti a zvýšením účasti 
mladých lidí a organizací na dostupných a 
vysoce kvalitních solidárních činnostech.

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

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

3. Cíle programu se provádějí v rámci 
těchto dvou složek činnosti:

3. Cíle programu se provádějí v rámci 
těchto dvou složek činnosti:

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

a) solidární činnosti zaměřené na 
společenské výzvy, jak se uvádí v článku 
6;

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

b) Evropský dobrovolnický sbor
humanitární pomoci, jak se uvádí v článku 
10.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stážemi a pracovními místy, jak se 
uvádí v článku 8;

b) vysoce kvalitními stážemi a 
pracovními místy, jak se uvádí v článku 8; 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jejich přístupu k zapojení mladých 
lidí z různých prostředí;

d) jejich inkluzivnosti a jejich 
skutečné schopnosti zapojit mladé lidi z 
různých prostředí, včetně osob se 
zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Akce společné pro obě složky Akce společné pro obě složky

1. Cílem činností zaměřených na 
vytváření sítí, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 
písm. d), je:

1. Cílem činností zaměřených na 
vytváření sítí, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 
písm. d), je:

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

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

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

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

ba) usnadňovat přístup osob se 
zdravotním postižením ke všem nabízeným 
činnostem;

c) umožňovat zpětnou vazbu ohledně c) poskytovat zpětnou vazbu ohledně 
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solidárních činností a solidárních činností a

d) přispívat k výměně zkušeností a k 
posílení pocitu sounáležitosti u osob a 
subjektů účastnících se Evropského sboru 
solidarity a podpořit tak jeho širší pozitivní 
dopad.

d) přispívat k výměně zkušeností a k 
posílení pocitu sounáležitosti u osob a 
subjektů účastnících se Evropského sboru 
solidarity a podpořit tak jeho širší pozitivní 
dopad.

2. Opatření pro kvalitu a podporu, jak 
se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. e), zahrnují:

2. Opatření pro kvalitu a podporu, jak 
se uvádí v čl. 4 odst. 1 písm. e), zahrnují:

a) opatření, jejichž cílem je zajistit 
kvalitu dobrovolnické činnosti, stáží nebo 
pracovních míst, včetně odborné přípravy, 
jazykové podpory, doplňkového pojištění, 
podpory před solidární činností nebo po ní, 
jakož i dalšího využití osvědčení 
Youthpass, které určuje a dokládá 
kompetence, které účastníci během 
solidárních činností získali, a budování 
kapacit a administrativní podporu pro 
zúčastněné organizace;

a) opatření, jejichž cílem je zajistit 
kvalitu a dostupnost dobrovolnické 
činnosti, stáží, pracovních míst nebo 
solidárních projektů a rovných příležitostí 
pro všechny mladé lidi ze všech 
zúčastněných zemí, včetně odborné 
přípravy on-line i off-line, jazykové 
podpory, ochrany dětí a poskytování 
odborné přípravy a ověřování účastníků 
pracujících s dětmi, administrativní 
podpory pro účastníky a zúčastněné 
organizace, doplňkového pojištění, 
podpory před solidární činností a v případě 
potřeby i po ní, jakož i dalšího využití 
osvědčení Youthpass za účelem určení a 
doložení kompetencí, které účastníci 
během solidárních činností získali, a 
budování kapacit a administrativní podporu 
pro zúčastněné organizace; 

b) vytvoření a udržování značky
kvality pro subjekty, které jsou ochotny 
poskytovat solidární činnosti pro 
Evropský sbor solidarity;

b) vytvoření a udržování
samostatných značek kvality pro subjekty, 
které jsou ochotny poskytovat 
dobrovolnickou činnost, stáže nebo 
pracovní místa pro Evropský sbor 
solidarity s cílem zajistit dodržování zásad 
a požadavků programu; 

c) činnosti centra zdrojů Evropského 
sboru solidarity s cílem podpořit a zvýšit 
kvalitu akcí prováděných Evropským 
sborem solidarity a zlepšit uznávání jejich 
výsledků;

c) činnosti centra zdrojů Evropského 
sboru solidarity s cílem podpořit a zvýšit 
kvalitu akcí prováděných Evropským 
sborem solidarity a zlepšit uznávání jejich 
výsledků;

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

d) vytvoření, údržbu a aktualizaci 
mnohojazyčného portálu Evropského 
sboru solidarity a dalších příslušných on-
line služeb, jakož i nezbytných podpůrných 
systémů IT a internetových nástrojů.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
KAPITOLA III – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ÚČAST MLADÝCH LIDÍ NA 
SOLIDÁRNÍCH ČINNOSTECH 
ŘEŠÍCÍCH SPOLEČENSKÉ VÝZVY

SOLIDÁRNÍ ČINNOSTI ŘEŠÍCÍ
SPOLEČENSKÉ VÝZVY

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akce prováděné v rámci složky 
„Zapojení mladých lidí do solidárních 
činností zaměřených na řešení 
společenských výzev“ přispívají zejména k 
posílení soudržnosti, solidarity 
a demokracie v Unii i v zahraničí a reagují 
na společenské výzvy se zvláštní snahou 
podpořit sociální začlenění.

1. Akce prováděné v rámci složky 
„Solidární činnosti zaměřené na řešení 
společenských výzev“ přispívají zejména k 
posílení soudržnosti, solidarity 
a demokracie v Unii i v zahraničí a reagují 
na společenské výzvy se zvláštní snahou 
podpořit sociální začlenění.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stážemi a pracovními místy, jak se 
uvádí v článku 8;

b) kvalitními stážemi a pracovními 
místy, jak se uvádí v článku 8;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dobrovolnická činnost, jak se uvádí 1. Dobrovolnická činnost, jak se uvádí 



PE627.020v02-00 24/33 AD\1170497CS.docx

CS

v čl. 4 odst. 1 písm. a), zahrnuje složku 
učení a odborné přípravy, nenahrazuje 
stáže nebo pracovní místa, nepovažuje se 
za zaměstnání a je založeno na písemné 
dohodě o dobrovolnické činnosti.

v čl. 4 odst. 1 písm. a), poskytne mladým 
lidem příležitost přispívat ke každodenní 
práci organizací v rámci solidárních 
činností ve prospěch komunit, v jejichž 
rámci jsou tyto činnosti prováděny, 
zahrnuje složku učení a odborné přípravy, 
nenahrazuje stáže nebo pracovní místa, 
nepovažuje se za zaměstnání a je založena
na písemné dohodě o dobrovolnické 
činnosti. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 Článek 8

Stáže a pracovní místa Stáže a pracovní místa

1. Tyto stáže, jak se uvádí v čl. 4 
odst. 1 písm. b), probíhají na základě 
písemné dohody o stáži v souladu s 
případným platným regulačním rámcem 
země, v níž se stáž koná, a se zohledněním 
zásad rámce pro kvalitu stáží (2014/C 
88/01). Stáže nenahrazují pracovní místa.

1. Tyto stáže, jak se uvádí v čl. 4 
odst. 1 písm. b), jsou vždy placené a 
probíhají na základě písemné dohody o 
stáži uzavřené na začátku stáže v souladu 
s případným platným regulačním rámcem 
země, v níž se stáž koná, s uvedením 
vzdělávacích cílů, pracovních podmínek, 
trvání stáže, odměny účastníka a práv a 
povinností smluvních stran, a se 
zohledněním zásad rámce pro kvalitu stáží 
(2014/C 88/01). Stáže nenahrazují pracovní 
místa.

2. Pracovní místo, jak se uvádí v čl. 4 
odst. 1 písm. b), je založeno na pracovní 
smlouvě v souladu s vnitrostátním 
právním rámcem zúčastněné země, v níž 
je zaměstnání vykonáváno. Finanční 
podpora pro zúčastněné organizace 
nabízející pracovní místa nepřesáhne 12
měsíců v případech, kdy trvání pracovní 
smlouvy překročí 12 měsíců.

2. Pracovní místo, jak se uvádí v čl. 4 
odst. 1 písm. b), je založeno na písemné 
pracovní smlouvě, která respektuje 
všechny podmínky zaměstnání stanovené 
ve vnitrostátním právu a/nebo kolektivní 
smlouvy země, v níž je zaměstnání 
vykonáváno. Finanční podpora pro 
zúčastněné organizace nabízející pracovní 
místa nepřesáhne dvanáct měsíců v 
případech, kdy trvání pracovní smlouvy 
překročí dvanáct měsíců. 

3. Stáže a pracovní místa zahrnují 
prvek vzdělávání a odborné přípravy.

3. Stáže a pracovní místa zahrnují 
prvek vzdělávání a odborné přípravy
s cílem pomoci účastníkům v získání 
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relevantních zkušeností za účelem rozvoje 
kompetencí užitečných pro osobní, 
vzdělávací, sociální, občanský i profesní 
rozvoj jednotlivce.

4. Stáže a pracovní místa mohou 
probíhat v zemi jiné, než je země bydliště 
účastníka (přeshraniční) nebo v zemi 
bydliště účastníka (vnitrostátní).

4. Stáže a pracovní místa mohou 
probíhat v zemi jiné, než je země bydliště 
účastníka (přeshraniční) nebo v zemi 
bydliště účastníka (vnitrostátní).

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční podpora solidárních 
činností uvedených v článcích 7 a 8 je 
orientačně určena z 80 % na 
dobrovolnictví a solidární projekty; a z 20 
% buď na stáže, nebo na zaměstnání, 
nebo na obojí, přičemž maximálně 20 % 
je určeno na vnitrostátní činnosti.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka uvedená v odstavci 1 může 
být použita na technickou a administrativní 
pomoc určenou na provádění programu, 
jako jsou přípravné, monitorovací, 
kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, 
včetně systémů informačních technologií 
na úrovni organizace.

2. Částka uvedená v odstavci 1 může 
být použita na technickou a administrativní 
pomoc určenou na provádění programu, 
jako jsou přípravné, monitorovací, 
kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, 
včetně systémů informačních technologií 
na úrovni organizace. Tato částka je 
rovnoměrně k dispozici pro všechny tři 
části programu a rozdělí se v poměru k 
prokazatelným potřebám příslušných 
projektů a činností.



PE627.020v02-00 26/33 AD\1170497CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 Článek 16

Zúčastněné organizace Zúčastněné organizace

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

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 
účasti veřejných nebo soukromých 
subjektů a mezinárodních organizací, a to 
za předpokladu, že jim byla udělena značka 
kvality Evropského sboru solidarity, která 
potvrzuje, že nabízejí činnosti, které jsou v 
souladu se zásadami a cíli Evropského 
sboru solidarity a plně odpovídají definici 
solidární činnosti v rámci tohoto nařízení. 
V souladu s nařízením (EU, Euratom) 
2018/1046 není účelem ani důsledkem 
grantu dosažení zisku. 

2. Žádost subjektu, aby se stal 
zúčastněnou organizací Evropského sboru 
solidarity, posoudí příslušný prováděcí 
orgán Evropského sboru solidarity na 
základě zásad rovného zacházení, rovných 
příležitostí a zákazu diskriminace, 
zabránění tomu, aby účast na programu 
nahrazovala zaměstnání, poskytování 
vysoce kvalitních činností se vzdělávací 
složkou zaměřenou na osobní, sociálně 

2. Žádost subjektu, aby se stal 
zúčastněnou organizací Evropského sboru 
solidarity, posoudí příslušný prováděcí 
orgán Evropského sboru solidarity na 
základě zásad rovného zacházení, rovných 
příležitostí a zákazu diskriminace, 
zabránění tomu, aby účast na programu 
nahrazovala zaměstnání, poskytování 
vysoce kvalitních činností se vzdělávací 
složkou zaměřenou na osobní, sociálně 
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vzdělávací a profesní rozvoj, odpovídající 
odborné přípravy, pracovních a 
dobrovolnických ujednání, bezpečného a 
důstojného prostředí a podmínek, a 
pravidel neziskovosti v souladu s 
finančním nařízením. Na základě výše 
uvedených zásad se zjistí, zda jeho činnosti 
splňují požadavky Evropského sboru 
solidarity.

vzdělávací a profesní rozvoj, odpovídající 
odborné přípravy, pracovních a 
dobrovolnických ujednání, bezpečného a 
důstojného prostředí a podmínek, včetně 
politik a postupů pro zajištění ochrany 
dítěte během činnosti, dodržování 
mezinárodních standardů v oblasti 
lidských práv, závazku ukončit 
umisťování dětí a osob se zdravotním 
postižením do ústavní péče a pravidel 
neziskovosti v souladu s finančním 
nařízením. Na základě výše uvedených 
zásad se zjistí, zda jeho činnosti splňují 
požadavky Evropského sboru solidarity. 
Značka kvality bude udělena pouze 
organizacím, které se zaváží dodržovat 
tyto zásady. Dodržování se kontroluje v 
souladu s články 26 a 27 tohoto nařízení. 

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

3. Na základě tohoto posouzení může 
být subjektu udělena značka kvality 
Evropského sboru solidarity. Získaná 
značka podléhá pravidelnému přezkumu 
nebo přezkumu na žádost účastníka a 
může být odňata. Každý subjekt, který 
podstatně změní své činnosti, informuje 
příslušný prováděcí orgán pro nové 
posouzení. Postup přidělování značky 
kvality pro dobrovolnictví musí být odlišen 
od postupu pro pracovní místa a stáže. 

4. Každý subjekt, který obdržel 
značku kvality Evropského sboru 
solidarity, získá přístup k portálu 
Evropského sboru solidarity jakožto 
hostitel, poskytovatel podpory nebo obojí a 
je schopen nabízet registrovaným 
uchazečům solidární činnosti.

4. Každý subjekt, který obdržel 
značku kvality Evropského sboru 
solidarity, získá přístup k portálu 
Evropského sboru solidarity jakožto 
hostitel, poskytovatel podpory nebo obojí a 
je schopen nabízet registrovaným 
uchazečům solidární činnosti.

4a. Zúčastněné organizace, jimž byla 
udělena značka kvality, mají přístup k 
platformě, na níž mohou snadno 
vyhledávat vhodné žadatele, což 
účastníkům i zúčastněným organizacím 
usnadní účast na solidárních činnostech.

4b. Zúčastněné organizace usnadňují 
podporu Evropského sboru solidarity tím, 
že pomáhají při vytváření sítě, a bývalým 
účastníkům tak poskytují příležitost sdílet 
své zkušenosti a působit jako vyslanci 
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mezi potenciální budoucí generací 
účastníků tohoto sboru.

5. Značka kvality Evropského sboru 
solidarity nevede automaticky k 
financování z prostředků pro Evropský 
sbor solidarity.

5. Značka kvality Evropského sboru 
solidarity nevede automaticky k 
financování z prostředků pro Evropský 
sbor solidarity.

6. Solidární činnosti a související 
opatření pro kvalitu a podporu, které nabízí 
zúčastněná organizace, mohou být 
financovány z prostředků Evropského 
sboru solidarity, nebo z jiných finančních 
zdrojů, které nezávisí na rozpočtu Unie.

6. Solidární činnosti a související 
opatření pro kvalitu a podporu, které nabízí 
zúčastněná organizace, mohou být 
financovány z prostředků Evropského 
sboru solidarity, nebo z jiných finančních 
zdrojů, které nezávisí na rozpočtu Unie.

7. Pro organizace zapojené v rámci 
činností uvedených v článku 11 má 
bezpečnost dobrovolníků prioritu.

7. Pro organizace zapojené v rámci 
činností uvedených v článku 11 má 
bezpečnost dobrovolníků prioritu.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Národní agentury uvedené v článku 
23 vypracují jednotnou strategii, pokud 
jde o účinný dosah a šíření a využívání 
výsledků činností podporovaných v rámci 
akcí, jež pod záštitou programu řídí, a 
pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření 
informací o programu, včetně informací o 
akcích a činnostech řízených na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o 
jeho výsledcích, a informují příslušné 
cílové skupiny o akcích a činnostech v 
jejich zemi.

3. Národní agentury uvedené v článku 
23 vypracují politiky, pokud jde o účinný 
dosah. Tyto politiky budou zaměřené také 
na mladé lidi s omezenými příležitostmi, a 
to i v odlehlých oblastech, a na šíření a 
využívání výsledků činností 
podporovaných v rámci akcí, jež pod 
záštitou programu řídí, zahrnujících také 
organizace mládeže a případně 
specializované informační služby pro 
mládež.

Komunikační činnosti musí rovněž 
přispívat ke sdělování politických priorit 
Unie, souvisejí-li s všeobecným cílem 
tohoto nařízení a představují-li přidanou 
hodnotu pro Unii a příležitost k jejímu 
zviditelnění.

Zúčastněné organizace používají značku 
„Evropský sbor solidarity“ pro účely 
sdělování a šíření informací souvisejících 
s Evropským sborem solidarity.



AD\1170497CS.docx 29/33 PE627.020v02-00

CS

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise pořádá pravidelná setkání 
se sítí vnitrostátních agentur a jejich 
proškolování za účelem zajištění 
soudržného provádění Evropského sboru 
solidarity ve všech zúčastněných zemích. 
Komise pravidelně vede konzultace s 
klíčovými zúčastněnými stranami, včetně 
zúčastněných organizací, o provádění 
Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatele pro monitorování a podávání 
zpráv:

Evropský sbor solidarity bude pečlivě 
monitorován za účelem zjištění, do jaké 
míry bylo dosaženo obecného cíle a 
konkrétních cílů, a v zájmu sledování jeho 
výstupů, výsledků a dopadů. Za tímto 
účelem je stanoven minimální rámec 
ukazatelů, který bude sloužit jako základ
pro budoucí podrobný program sledování 
výstupů, výsledků a dopadů Evropského 
sboru solidarity, včetně rozšířeného 
souboru kvalitativních a kvantitativních 
ukazatelů:

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Příloha
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Ukazatele pro monitorování a podávání 
zpráv:

Ukazatele výstupů

a) počet účastníků solidárních 
činností;

a) počet účastníků dobrovolnické 
činnosti (tuzemské a přeshraniční) 
rozdělených podle země, věku, pohlaví, 
profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

b) procento účastníků, kteří patří ke 
skupině mladých lidí s omezenými 
příležitostmi a

b) počet účastníků stáží (tuzemských a 
přeshraničních) rozdělených podle země, 
věku, pohlaví, profesního zázemí a
dosaženého vzdělání;

c) počet organizací, které získaly 
značku kvality Evropského sboru 
solidarity.

c) počet účastníků zařazených na 
pracovní místa (tuzemská a přeshraniční) 
rozdělených podle země, věku, pohlaví, 
profesního zázemí a dosaženého vzdělání;

ca) počet účastníků solidárních 
projektů rozdělených podle země, věku, 
pohlaví, profesního zázemí a dosaženého 
vzdělání;

cb) počet organizací, jež obdržely 
značku kvality, rozdělených podle země a 
získaných finančních prostředků;

cc) počet zúčastněných mladých lidí 
s omezenými příležitostmi. Ukazatele 
výsledků (kombinované ukazatele);

cd) počet účastníků hlásících pozitivní 
výsledky učení;

ce) procento účastníků, jejichž 
výsledky učení byly uznány 
prostřednictvím osvědčení, jako je 
Youthpass, nebo jiného typu formálního 
uznání jejich účasti v Evropském sboru 
solidarity;

cf) celková míra spokojenosti 
účastníků, pokud jde o kvalitu činností;

cg) počet osob přímo či nepřímo 
podporovaných prostřednictvím 
solidárních činností.

Kromě toho je třeba zajistit soudržnost s 
klíčovými ukazateli pro mládež uvedenými 
v příloze [XX nového nařízení o programu 
Erasmus plus].
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