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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται 
στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των 
πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών
μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία
καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει 
την αναγκαία ενότητα για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και 
μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, 
στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν 
να συμβάλουν εκφράζοντας την 
αλληλεγγύη τους στην πράξη.

(1) Η αλληλεγγύη, όχι μόνο μεταξύ 
των πολιτών, αλλά και μεταξύ των λαών 
και των κρατών, αποτελεί τη βάση των 
αναπτυγμένων και δημοκρατικών 
κοινωνιών. Η εν λόγω κοινή αξία, η οποία 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 
πρέπει να προωθείται, ιδιαίτερα υπό το 
πρίσμα των υφιστάμενων και μελλοντικών 
κοινωνικών προκλήσεων, στην 
αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούν να 
συνεχίσουν να συμβάλλουν οι νέοι 
εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην 
πράξη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο 
πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη 
επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα 
επιτρέψουν στους νέους σε όλη την 
Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με 
τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν 

(2) Στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο 
Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη 
επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό 
να δοθεί η δυνατότητα στους νέους σε 
όλη την Ένωση να συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν 
αλληλεγγύη, να αναπτύξουν δεξιότητες
και σχέσεις, βάσει της πρακτικής τους 
εμπειρίας σε δραστηριότητες που 
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εργασία, αλλά και να αποκτήσουν 
πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

βασίζονται στην κοινότητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 
είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 
θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης και στην υπέρβαση των 
κοινωνικών προκλήσεων και, παράλληλα,
να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των 
τοπικών κοινοτήτων. Οι δραστηριότητες 
αλληλεγγύης θα πρέπει να παρέχουν στους 
νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν 
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υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο. πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες για την 
προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική 
τους ανάπτυξη, καθώς και για την εξέλιξή 
τους ως ενεργών πολιτών, να 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης, να είναι
προσιτές σε όλους τους νέους και να 
καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες 
για την προώθηση της συμμετοχής των 
νέων με λιγότερες ευκαιρίες, να 
υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο
και να επικυρώνονται δεόντως. Οι 
δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει 
να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις 
υπάρχουσες θέσεις εργασίας ή πρακτικής 
άσκησης και θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ενίσχυση των δεσμεύσεων των 
επιχειρήσεων ως προς την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, χωρίς να τις 
αντικαθιστούν.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη 
την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις 
συνέργειες προγενέστερων και 
υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και 
της πρωτοβουλίας εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Επίσης, 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από το 
σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των 
«Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της 
παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου 

(7) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη 
την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς 
πολιτικές, προγράμματα και μέσα της 
Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης βασίζεται στα ισχυρά σημεία 
και τις συνέργειες προγενέστερων και 
υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και 
της πρωτοβουλίας εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Επίσης, 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από το 
σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο 
προγραμμάτων όπως οι «Εγγυήσεις για τη 
νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων 
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στην αγορά εργασίας υπό μορφή 
πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε 
τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη 
εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή 
διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η 
συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε 
επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες που θα 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως 
το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο 
Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των υφιστάμενων συναφών 
προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών
προγραμμάτων αλληλεγγύης και των 
προγραμμάτων κινητικότητας για τους 
νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές 
πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας 
υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών 
μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, 
διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με 
τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που 
θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως 
το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο 
Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προωθούνται η συμπληρωματικότητα και 
η καλόπιστη συνεργασία μεταξύ των 
υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων και 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
ιδίως μέσω προγραμμάτων αλληλεγγύης, 
εθελοντισμού, υπηρεσιών 
δραστηριοποίησης των πολιτών και
κινητικότητας για τους νέους, τα οποία θα 
λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο, καθώς και μέσω 
προτεραιοτήτων που συνδέονται με την 
αλληλεγγύη και τη νεολαία στις 
συμμετέχουσες χώρες, ανάλογα με την 
περίπτωση, για την αμοιβαία ενίσχυση και 
τον εμπλουτισμό του αντικτύπου και των 
ιδιοτήτων των εν λόγω προγραμμάτων 
και για την αξιοποίηση των ορθών 
πρακτικών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να 
υποκαθιστά παρόμοια εθνικά 
προγράμματα αλληλεγγύης, εθελοντισμού, 
υπηρεσιών δραστηριοποίησης των 
πολιτών και κινητικότητας. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση όλων των 
νέων στις εθνικές δραστηριότητες 
αλληλεγγύης. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι εταιρικές σχέσεις με 
ευρωπαϊκά δίκτυα που ειδικεύονται σε 
επείγοντα κοινωνικά προβλήματα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του 
ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού 
πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 

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

δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης και εργασίας, έργων ή 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των 
ατόμων με αναπηρίες, η απασχόληση, η 
ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα 
–ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα– η 
ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική 
συμμετοχή, η προστασία του 
περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για 
το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και 
αποκατάσταση σε περίπτωση 
καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική 
ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων 
μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η 
ευεξία, η δημιουργικότητα και ο 
πολιτισμός, η προστασία της 
κληρονομιάς, η σωματική αγωγή και ο 
αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και 
προστασία, η στήριξη των νέων, η 
υποδοχή και ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή 
και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι 
δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να 
προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δραστηριότητες εθελοντισμού 
(τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης) 
παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο 
μη τυπικής και άτυπης μάθησης που 
ενισχύει την προσωπική, 
κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική 
εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά 
και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι 
δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα 

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

εθελοντισμός θα πρέπει να βασίζεται σε 
γραπτή συμφωνία εθελοντισμού και οι 
δραστηριότητες εθελοντισμού δεν θα 
πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες σε 
δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, 
ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως 
υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν 
όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού 
στον τομέα της νεολαίας, μέσω της 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους 
νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην 
αγορά εργασίας, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών 
κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να προωθηθεί η 
απασχολησιμότητα και η 
παραγωγικότητα των νέων και να 
διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που 
αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις 
πιθανότητες απασχόλησής τους στην 
αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες
πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας
που περιγράφονται συνοπτικά στη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την
πρακτική άσκηση21. Οι παρεχόμενες 
θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις 
εργασίας βοηθούν τους νέους να 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας και 
συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη 
μετά τη δραστηριότητα. Οι 
δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και 
εργασίας διευκολύνονται από τους 

(12) Η εύκολα προσβάσιμη πρακτική 
άσκηση και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει 
να διαχωρίζονται σαφώς από τον 
εθελοντισμό, τόσο από οικονομική όσο 
και από οργανωτική άποψη. Η πρακτική 
άσκηση δεν θα πρέπει ποτέ να οδηγεί σε 
υποκατάσταση της απασχόλησης. Η 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση και οι 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορούν, 
ωστόσο, να αποτελέσουν κίνητρο για τη 
συμμετοχή μειονεκτούντων νέων και 
νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη, στις οποίες δεν θα είχαν 
δυνατότητα πρόσβασης υπό άλλες 
συνθήκες, και ταυτόχρονα να προσδίδουν 
σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη 
συμβολή στην αντιμετώπιση εκκρεμών 
βασικών κοινωνικών προκλήσεων και 
στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.
Η πρακτική άσκηση μπορεί να 
διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από 
την εκπαίδευση στην απασχόληση και 
μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της 
απασχολησιμότητας των νέων, κάτι που 
έχει καθοριστική σημασία για την 
επίτευξη της βιώσιμης ένταξής τους στην 
αγορά εργασίας. Οι παρεχόμενες θέσεις
πρακτικής άσκησης και οι θέσεις εργασίας 
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σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας 
και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες 
και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, 
τους κοινωνικούς εταίρους και τα 
εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται 
από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω 
φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις
χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν
μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των 
εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τομείς 
αλληλεγγύης.

βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση και 
οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης θα πρέπει πάντα να 
αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα
που φιλοξενεί ή απασχολεί τον 
συμμετέχοντα. Η πρακτική άσκηση θα 
πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία 
πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, 
κατά περίπτωση, και θα πρέπει να τηρεί 
τις αρχές που περιγράφονται συνοπτικά 
στη σύσταση του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα 
ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους
πρακτικής άσκησης, ήτοι πάντα να 
αμείβεται και να βασίζεται σε γραπτή 
συμφωνία21. Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει 
να βασίζονται σε σύμβαση εργασίας 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και 
τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις 
της συμμετέχουσας χώρας όπου 
πραγματοποιείται η εργασία. Η 
χρηματοδοτική στήριξη σε 
συμμετέχοντες φορείς που παρέχουν 
θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι εν 
λόγω συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης 
μέσω της αρμόδιας αρχής υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
με γνώμονα τη διαμεσολάβηση μεταξύ 
των συμμετεχόντων νέων και των 
εργοδοτών που παρέχουν δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης και εργασίας σε 
τομείς αλληλεγγύης. Οι θέσεις πρακτικής 
άσκησης και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει 
να συνοδεύονται από επαρκή 
προετοιμασία, κατάρτιση κατά την 
απασχόληση και υποστήριξη μετά την 
τοποθέτηση όσον αφορά τη συμμετοχή 
του συμμετέχοντος. Οι θέσεις πρακτικής 
άσκησης και οι θέσεις εργασίας θα 
μπορούσαν να διευκολύνονται από τους 
σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας 
και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες
και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, 
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τους κοινωνικούς εταίρους και τα 
εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και από 
τις οργανώσεις μέλη του EURES, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου21α στην περίπτωση 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

__________________ __________________

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

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης 
Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό 
πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής 
άσκησης (ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1).

21α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για 
το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών 
απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση 
των εργαζομένων σε υπηρεσίες 
κινητικότητας και την περαιτέρω 
ενοποίηση των αγορών εργασίας και για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 
(ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις 
εργασίας είναι ανοικτές σε όλους τους 
νέους, ιδίως σε νέους με λιγότερες 
ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων με 
αναπηρίες, κοινωνικά ή πολιτιστικά 
μειονεκτήματα, μεταναστών και 
κατοίκων απομονωμένων αγροτικών 
περιοχών και εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Ένωσης. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Το πνεύμα καινοτομίας των νέων 
και η ενεργός συμμετοχή τους στα κοινά 
αποτελούν σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά 
εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης συμβάλλει στην προώθηση 
αυτού του πνεύματος, παρέχοντας στους 
νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να 
αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων προς όφελος των τοπικών 
κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα θα 
πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για να 
αναπτύξουν οι νέοι καινοτόμες λύσεις και 
να δοκιμάσουν ιδέες στην πράξη με 
βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να 
παρέχεται υποστήριξη στους νέους ώστε 
να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις 
αλληλεγγύης. Θα μπορούσαν επίσης να 
χρησιμεύουν ως εφαλτήρια για την 
περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης και να αποτελούν το έναυσμα 
ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες 
να επιδίδονται στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ή να συμμετέχουν ως 
εθελοντές σε ενώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ), οργανώσεις νεολαίας 
ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αλληλεγγύης, των 
δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, της νεολαίας, και της 
αναπηρίας, και να συστήνουν τις δικές 
τους ενώσεις. Η υποστήριξη μετά την 
τοποθέτηση θα έχει ως στόχο να στηρίξει 
τους νέους να συνεχίσουν να συμμετέχουν 
και να δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων μέσω της 
συμμετοχής σε ενώσεις, συνεταιρισμούς, 
κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις 
νεολαίας και κοινοτικά κέντρα, καθώς 
και στον τομέα υποστήριξης των ατόμων 
με αναπηρίες.



AD\1170497EL.docx 13/38 PE627.020v02-00

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι νέοι και οι φορείς που 
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι 
ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και 
φορέων που έχουν δεσμευτεί να 
ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι 
συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται 
υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν 
τις ικανότητές τους να παρέχουν 
δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε 
αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των νέων και των 
συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την 
κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
καθώς και στην ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής χρήσιμων πρακτικών και 
εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση 
των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση 
των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων 
και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(14) Οι νέοι και οι φορείς που 
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι 
ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και 
φορέων που έχουν δεσμευτεί να 
ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι 
συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται 
υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν 
τις ικανότητές τους να παρέχουν 
δραστηριότητες υψηλής ποιότητας σε 
αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των νέων και των 
συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την 
κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
καθώς και στην ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση 
των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, καθώς και στη συγκέντρωση 
των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων 
και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των 
δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών 
που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα 

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

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 
ειδικότερα μέσω της παροχής 
επιγραμμικής και μη επιγραμμικής 
κατάρτισης και γλωσσικής υποστήριξης
στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να 
τηρείται η αρχή της πολυγλωσσίας, 
επίσης μέσω της παροχής ασφαλιστικής 
κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και 
υποστήριξης μετά τη δραστηριότητα στους 
συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης 
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της 
εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης. Τα εν λόγω μέτρα 
υποστήριξης θα πρέπει να αναπτύσσονται 
και να εφαρμόζονται σε συνεργασία με 
οργανώσεις νεολαίας και άλλους μη 
κερδοσκοπικούς φορείς, καθώς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
προκειμένου να αξιοποιείται η 
εμπειρογνωσία τους στον τομέα αυτόν. 
Τα εν λόγω μέτρα στήριξης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και τον 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανούς 
κινδύνους. Η ασφάλεια και η προστασία 
των συμμετεχόντων, ιδίως όταν πρόκειται 
για παιδιά και άτομα σε ευάλωτη 
κατάσταση, εξακολουθεί να έχει ύψιστη 
σημασία και οι εθελοντές δεν θα πρέπει να 
αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που 
διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη 
διεθνών ένοπλων συγκρούσεων ούτε σε 
εγκαταστάσεις όπου παραβιάζονται τα 
διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή οι ενωσιακές πολιτικές, 
όπως η δέσμευση να δοθεί τέλος στην 
ιδρυματοποίηση των παιδιών και τα 
μέτρα που απαγορεύουν στα ΕΔΕΤ να 
υποστηρίζουν οικοτροφεία. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού



AD\1170497EL.docx 15/38 PE627.020v02-00

EL

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Στην περίπτωση δραστηριοτήτων 
αλληλεγγύης που αφορούν παιδιά, μόνο 
συμμετέχοντες με αυστηρώς συναφή 
προσόντα θα πρέπει να έρχονται 
απευθείας σε επαφή με τα παιδιά, ενώ θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την 
κατάρτιση σε θέματα προστασίας των 
παιδιών και τις διαδικασίες ελέγχου πριν 
από τη δραστηριότητά τους. Κατά τη 
διάρκεια της δραστηριότητας, θα πρέπει 
να εφαρμόζονται κατάλληλες πολιτικές 
και διαδικασίες διασφάλισης για την 
προστασία των παιδιών και των 
συμμετεχόντων, και οι τελευταίοι θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
συνεχούς εποπτείας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή των πολιτικών προστασίας των 
παιδιών. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος 
των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική εξέλιξη των 
συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως 
ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες που 
συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα 
της δραστηριότητας να προσδιορίζονται 
και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα 
με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, 
όπως συνιστάται στη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, 
για την επικύρωση της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης22. Για τον σκοπό αυτόν, 
θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση 
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αποτελεσματικών μέσων σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο, για την αναγνώριση της 
μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, 
όπως το Youthpass και το Europass, κατά 
περίπτωση.

__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Με το σήμα ποιότητας 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση των 
συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και 
τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
χωριστά σήματα ποιότητας για τον 
εθελοντισμό και για την πρακτική 
άσκηση και τις θέσεις εργασίας, τα οποία 
θα λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε στοιχείου, με 
σκοπό να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική και συνεχής 
συμμόρφωση των συμμετεχόντων 
φορέων με τις αρχές και τις απαιτήσεις 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των 
σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η 
απόκτηση σήματος ποιότητας θα πρέπει 
να αποτελεί προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να 
συνεπάγεται αυτομάτως τη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η 
διαδικασία που οδηγεί στην απονομή 
σήματος ποιότητας δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί πρόσθετο γραφειοκρατικό 
φόρτο που θα αποτρέπει φορείς και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από το να 
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συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Είναι ουσιαστικό για την ομαλή 
λειτουργία του προγράμματος και την 
έγκαιρη ανάπτυξη των δράσεων, να 
τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, για 
να εξασφαλιστεί ότι θα υποβάλλονται 
προσφορές στους εγγεγραμμένους νέους 
μέσα σε εύλογο και σχετικά προβλέψιμο 
χρονικό διάστημα. Θα πρέπει, επομένως, 
να αποστέλλονται στα εγγεγραμμένα 
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άτομα περιοδικές πληροφορίες και 
ενημερώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες 
τοποθετήσεις και τους ενεργά 
συμμετέχοντες φορείς, προκειμένου να 
τονωθεί η δέσμευσή τους προς το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά την 
εγγραφή τους, και να τους προσφέρεται 
επίσης η δυνατότητα να έρχονται 
απευθείας σε επαφή με τους οικείους 
παράγοντες στον τομέα της αλληλεγγύης, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης 
όλων των νέων στις δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, και ιδίως των νέων με 
λιγότερες ευκαιρίες, κατά τα οριζόμενα 
με λεπτομερέστερο τρόπο στη στρατηγική 
για την ένταξη και την πολυμορφία, η 
οποία έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 
στον τομέα της νεολαίας. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικά μέτρα, όπως 
κατάλληλες μορφές δραστηριοτήτων 
αλληλεγγύης και εξατομικευμένης 
καθοδήγησης, με σκοπό την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και της 
συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων και 
των νέων με αναπηρίες, καθώς και 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
περιορισμοί που οφείλονται στην 
απόσταση ενός αριθμού αγροτικών 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Ένωσης και των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών. 
Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα 
πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την άρση των 
νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 
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αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση 
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
στην περίπτωση διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Αυτό αναμένεται ότι θα 
επιλύσει, όπου αυτό είναι δυνατό και με 
την επιφύλαξη του κεκτημένου του 
Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου 
σχετικά με την είσοδο και διαμονή 
υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα 
που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά 
την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και 
αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση 
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας 
στην περίπτωση διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο 

(40) Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο 
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πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην 
κάλυψη της εταιρικής προβολής των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον 
γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να συμβάλλουν επίσης χωρίς 
φραγμούς στην κάλυψη της εταιρικής 
προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές 
συνδέονται με τον γενικό στόχο του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 
υψηλής ποιότητας προσωρινή 
δραστηριότητα που συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να 
λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου 
αλληλεγγύης και δραστηριότητας 
δικτύωσης σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η 
οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και τήρηση των 
κανόνων υγείας και ασφάλειας, και δεν 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές, όπως η δέσμευση να 
δοθεί τέλος στην ιδρυματοποίηση των 
παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: νέοι 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια, τα 
οποία δεν τους επιτρέπουν να έχουν 
αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες 

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

στο πλαίσιο του προγράμματος, για 
οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς 
και γεωγραφικούς λόγους ή για λόγους 
υγείας ή για λόγους όπως η αναπηρία, οι 
μαθησιακές δυσκολίες ή η ανατροφή τους 
σε ιδρύματα·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «συμμετέχων φορέας»: κάθε 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, τοπική, 
περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, στην 
οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(5) «συμμετέχων φορέας»: κάθε 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, τοπική, 
περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, 
κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική, στην 
οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
το οποίο διασφαλίζει ότι η εν λόγω 
οντότητα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις 
δραστηριότητες αλληλεγγύης σύμφωνα με 
τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, και ότι προσφέρει ευκαιρία 
εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή 
απασχόλησης σε συμμετέχοντα ή υλοποιεί 
και στηρίζει άλλες δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) «εθελοντισμός»: δραστηριότητα 
αλληλεγγύης με τη μορφή εθελοντικής και 
μη αμειβόμενης δραστηριότητας για 
χρονικό διάστημα έως 12 μηνών και 
παρέχει στους νέους την ευκαιρία να 
συμβάλουν στο έργο των συμμετεχόντων 
φορέων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την αλληλεγγύη, προς 
όφελος των κοινοτήτων όπου 
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πραγματοποιούνται οι εν λόγω 
δραστηριότητες·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) «πρακτική άσκηση»: αμειβόμενη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης με τη μορφή 
πρακτικής εργασίας, στο πλαίσιο 
συμμετέχοντα φορέα, διάρκειας τριών έως 
έξι μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά και για μέγιστη διάρκεια 12 
μηνών, η οποία προσφέρεται και αμείβεται 
από τον συμμετέχοντα φορέα που 
φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και η 
οποία περιλαμβάνει μαθησιακή 
συνιστώσα για την απόκτηση σχετικών 
δεξιοτήτων και πείρας·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «θέση εργασίας»: δραστηριότητα 
αλληλεγγύης διάρκειας 2 έως 12 μηνών, η 
οποία αμείβεται από τον συμμετέχοντα 
φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(8) «θέση εργασίας»: αμειβόμενη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης διάρκειας 3
έως 12 μηνών, η οποία περιλαμβάνει 
μαθησιακή συνιστώσα και συνιστώσα 
κατάρτισης, βασίζεται σε γραπτή 
συμφωνία, και παρέχεται και αμείβεται 
από τον συμμετέχοντα φορέα που 
απασχολεί τον συμμετέχοντα στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χωρίς να 
αντικαθιστά ή υποκαθιστά υφιστάμενη 
ευκαιρία απασχόλησης·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση 
που χορηγείται σε συμμετέχοντα φορέα 
που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες 
αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή
και/ή σε ρόλο υποστήριξης·

(10) «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση 
που χορηγείται σε φορέα που επιθυμεί να 
προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης 
σε ρόλο διοργανωτή ή/και σε 
υποστηρικτικό ρόλο, μεταξύ άλλων και 
για την αποστολή των συμμετεχόντων, 
και πιστοποιεί ότι ο φορέας είναι σε θέση 
να διασφαλίσει την ποιότητα των 
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σύμφωνα 
με τις αρχές και τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και 
χορηγείται σύμφωνα με ποικίλες ειδικές 
απαιτήσεις ανάλογα με το είδος της 
δραστηριότητας αλληλεγγύης και τον
ρόλο του φορέα· θα πρέπει να θεσπιστούν 
χωριστά σήματα ποιότητας για τον 
εθελοντισμό και για την πρακτική άσκηση 
και τις θέσεις εργασίας·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος Στόχοι του προγράμματος

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

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι προώθηση της αλληλεγγύης, της 
δημοκρατίας και της συνοχής στην 
Ένωση και εκτός αυτής, η υποστήριξη 
κοινοτήτων και η επί τόπου απόκριση 
στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
προκλήσεις, με ιδιαίτερες προσπάθειες για 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
της δημοκρατικής συμμετοχής, μέσω της 
βελτίωσης της συμμετοχής των νέων και 
των φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής 
ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης.

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι να παρέχει στους νέους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι να παρέχει στους νέους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 



PE627.020v02-00 24/38 AD\1170497EL.docx

EL

διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα 
προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε 
δραστηριότητες αλληλεγγύης στην 
Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας 
παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις 
ικανότητές τους, καθώς και 
διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα 
και τη μετάβασή τους στην αγορά 
εργασίας.

διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα 
προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε 
δραστηριότητες αλληλεγγύης στην 
Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας 
παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις 
ικανότητές τους, αναπτύσσοντας τις 
δεξιότητές τους, καθώς και 
διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα 
και τη μετάβασή τους στην αγορά 
εργασίας.

3. Οι στόχοι του προγράμματος 
υλοποιούνται μέσα από τους ακόλουθους 
δύο άξονες δράσης:

3. Οι στόχοι του προγράμματος 
υλοποιούνται μέσα από τους ακόλουθους 
δύο άξονες δράσης:

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

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

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

β) Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρακτική άσκηση και εργασία, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

β) υψηλής ποιότητας πρακτική 
άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 8· 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της προσέγγισής τους στη
συμμετοχή νέων με διαφορετικό 
υπόβαθρο·

δ) του μη αποκλεισμού και της 
αποτελεσματικής ικανότητάς τους να 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή νέων με 
διαφορετικό υπόβαθρο, 
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συμπεριλαμβανομένων των νέων με 
αναπηρίες·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Δράσεις κοινές και για τους δύο άξονες Δράσεις κοινές και για τους δύο άξονες

1. Οι δραστηριότητες δικτύωσης, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), αποσκοπούν 
στα ακόλουθα:

1. Οι δραστηριότητες δικτύωσης, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), αποσκοπούν 
στα ακόλουθα:

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

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

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

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

β α) διευκόλυνση της προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις 
προσφερόμενες δραστηριότητες·

γ) παροχή δυνατότητας 
ανατροφοδότησης σχετικά με 
δραστηριότητες αλληλεγγύης· και

γ) παροχή ανατροφοδότησης σχετικά 
με δραστηριότητες αλληλεγγύης· και

δ) συμβολή στην ανταλλαγή 
εμπειριών και στην ισχυροποίηση της 
αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των ατόμων 
και των φορέων που συμμετέχουν στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και, ως εκ 
τούτου, ενίσχυση του ευρύτερου θετικού
του αντίκτυπου.

δ) συμβολή στην ανταλλαγή 
εμπειριών και στην ισχυροποίηση της 
αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των ατόμων 
και των φορέων που συμμετέχουν στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και, ως εκ 
τούτου, ενίσχυση του ευρύτερου θετικού 
του αντίκτυπου.

2. Τα μέτρα ποιότητας και 
υποστήριξης, που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
περιλαμβάνουν:

2. Τα μέτρα ποιότητας και 
υποστήριξης, που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
περιλαμβάνουν:

α) μέτρα που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της ποιότητας του 
εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης ή
της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

α) μέτρα που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της ποιότητας και της 
προσβασιμότητας του εθελοντισμού, της 
πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή 
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της κατάρτισης, της γλωσσικής 
υποστήριξης, της συμπληρωματικής 
ασφάλισης, της στήριξης πριν ή μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης και της 
περαιτέρω αξιοποίησης του Youthpass, 
που προσδιορίζει και τεκμηριώνει τις 
ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
αλληλεγγύης για τους συμμετέχοντες, 
καθώς και της ανάπτυξης ικανότητας και 
διοικητικής στήριξης για τους 
συμμετέχοντες φορείς·

έργων αλληλεγγύης, και των ίσων 
ευκαιριών για όλους τους νέους σε όλες 
τις συμμετέχουσες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής 
και μη επιγραμμικής κατάρτισης, της 
γλωσσικής υποστήριξης, της κατάρτισης 
για την προστασία και τη διασφάλιση των 
παιδιών και των διαδικασιών ελέγχου για 
τους συμμετέχοντες που εργάζονται με 
παιδιά, της διοικητικής υποστήριξης για 
τους συμμετέχοντες και τους 
συμμετέχοντες φορείς, της 
συμπληρωματικής ασφάλισης, της 
στήριξης πριν και, κατά περίπτωση, μετά 
τη δραστηριότητα αλληλεγγύης και της 
περαιτέρω αξιοποίησης του Youthpass για 
τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση 
των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
αλληλεγγύης για τους συμμετέχοντες, 
καθώς και της ανάπτυξης ικανότητας και 
διοικητικής στήριξης για τους 
συμμετέχοντες φορείς· 

β) την ανάπτυξη και διατήρηση 
σήματος ποιότητας για φορείς που 
επιθυμούν να προσφέρουν 
δραστηριότητες αλληλεγγύης για το
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

β) την ανάπτυξη και διατήρηση 
χωριστών σημάτων ποιότητας για φορείς 
που επιθυμούν να προσφέρουν 
αντιστοίχως εθελοντισμό και πρακτική 
άσκηση ή απασχόληση για το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
αρχές και τις απαιτήσεις του 
προγράμματος· 

γ) τις δραστηριότητες των κέντρων 
πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης με σκοπό την υποστήριξη 
και τη βελτίωση της ποιότητας της 
υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση 
της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους·

γ) τις δραστηριότητες των κέντρων 
πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης με σκοπό την υποστήριξη 
και τη βελτίωση της ποιότητας της 
υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση 
της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους·

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

δ) τη δημιουργία, διατήρηση και 
επικαιροποίηση της πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων 
συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς 
και των απαραίτητων συστημάτων 
υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών 
εργαλείων.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του άξονα «Συμμετοχή των νέων 
σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» 
συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της 
συνοχής, της αλληλεγγύης και της 
δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, 
απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές 
προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του άξονα «Δραστηριότητες 
αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων» συμβάλλουν, 
ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της 
αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην 
Ένωση και εκτός αυτής, απαντώντας 
ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρακτική άσκηση και εργασία, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 8·

β) υψηλής ποιότητας πρακτική 
άσκηση και εργασία, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 8·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα 
και μια συνιστώσα κατάρτισης, δεν 
υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την 
εργασία, δεν εξομοιώνεται με την 
απασχόληση και βασίζεται σε γραπτή 
συμφωνία εθελοντισμού.

1. Ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να 
συμβάλλουν στις καθημερινές εργασίες 
φορέων που εκτελούν δραστηριότητες 
αλληλεγγύης προς όφελος, εντέλει, των 
κοινοτήτων εντός των οποίων 
δραστηριοποιούνται, περιλαμβάνει μια 
μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα 
κατάρτισης, δεν υποκαθιστά την πρακτική 
άσκηση ή την εργασία, δεν εξομοιώνεται 
με την απασχόληση και βασίζεται σε 
γραπτή συμφωνία εθελοντισμού. 

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 Άρθρο 8

Πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας Πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας

1. Η πρακτική άσκηση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β), βασίζεται σε γραπτή συμφωνία 
πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, 
κατά περίπτωση, και λαμβανομένων 
υπόψη των αρχών του πλαισίου ποιότητας 
για την πρακτική άσκηση (2014/C 88/01). 
Η πρακτική άσκηση δεν υποκαθιστά την 
εργασία.

1. Η πρακτική άσκηση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β), αμείβεται πάντα και βασίζεται 
σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης 
που συνάπτεται κατά την έναρξη της 
περιόδου πρακτικής άσκησης σύμφωνα 
με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της 
χώρας στην οποία πραγματοποιείται η 
πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, όπου 
επισημαίνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, 
οι συνθήκες εργασίας, η διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης, η αμοιβή του 
συμμετέχοντος, και τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μερών, και 
λαμβανομένων υπόψη των αρχών του 
πλαισίου ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση (2014/C 88/01). Η πρακτική 
άσκηση δεν υποκαθιστά την εργασία.

2. Η θέση εργασίας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), 
βασίζεται σε σύμβαση εργασίας σύμφωνα 

2. Η θέση εργασίας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), 
βασίζεται σε γραπτή σύμβαση εργασίας 
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με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο της 
συμμετέχουσας χώρας όπου εκτελείται η 
εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη προς 
τους συμμετέχοντες φορείς που 
προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν 
υπερβαίνει τους 12 μήνες, σε περιπτώσεις 
που η διάρκεια της σύμβασης 
απασχόλησης υπερβαίνει τους 12 μήνες.

που τηρεί όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις απασχόλησης όπως 
καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία 
ή/και στις εφαρμοστέες συλλογικές 
συμβάσεις της χώρας στην οποία 
εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική 
στήριξη προς τους συμμετέχοντες φορείς 
που προσφέρουν θέσεις εργασίας δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, σε 
περιπτώσεις που η διάρκεια της σύμβασης 
απασχόλησης υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες. 

3. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 
εργασίας περιλαμβάνουν μια μαθησιακή 
συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης.

3. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 
εργασίας περιλαμβάνουν μια μαθησιακή 
συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης
που βοηθούν τον συμμετέχοντα να 
αποκτήσει σχετική πείρα με στόχο την 
ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσιμων για την 
προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική του ανάπτυξη, καθώς και 
για την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη.

4. Η πρακτική άσκηση και η 
απασχόληση μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε χώρα διαφορετική 
από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος 
(διασυνοριακή) ή στη χώρα διαμονής του 
(εγχώρια).

4. Η πρακτική άσκηση και η 
απασχόληση μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε χώρα διαφορετική 
από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος 
(διασυνοριακή) ή στη χώρα διαμονής του 
(εγχώρια).

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η χρηματοδοτική στήριξη για τις 
δραστηριότητες αλληλεγγύης που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 
ανέρχεται, ενδεικτικά, σε ποσοστό 80 % 
για τον εθελοντισμό και τα προγράμματα 
αλληλεγγύης· και 20 % για την πρακτική 
άσκηση ή/και τις θέσεις εργασίας, με 
μέγιστο ποσοστό 20 % για 
δραστηριότητες εντός της χώρας.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
υλοποίηση του προγράμματος, όπως για 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
περιλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
υλοποίηση του προγράμματος, όπως για 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
περιλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Το 
ποσό αυτό είναι εξίσου προσβάσιμο και 
στους τρεις άξονες του προγράμματος και 
κατανέμεται ανάλογα με τις αποδεικτέες 
ανάγκες των συναφών έργων και 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η 
οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη για τα 
άτομα με αναπηρίες. Ωστόσο, κατά τη 
χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, 
της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης 
ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 18 ετών. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 Άρθρο 16

Συμμετέχοντες φορείς Συμμετέχοντες φορείς

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

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων και διεθνών 
οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν λάβει σήμα ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι προσφέρουν 
δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με 
τις αρχές και τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και 
αντιστοιχούν πλήρως στον ορισμό της 
δραστηριότητας αλληλεγγύης βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, οι 
επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να έχουν 
ως στόχο ή αποτέλεσμα το κέρδος. 

2. Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με 
σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
αξιολογείται από την αρμόδια αρχή 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών 
και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της 
αποφυγής υποκατάστασης θέσεων 
εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας 
δραστηριοτήτων, που ενσωματώνουν τη 
διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην 
προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και 
επαγγελματική εξέλιξη· της 
καταλληλότητας των ρυθμίσεων 
κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· 
της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών· και της 
αρχής της μη αποκόμισης κέρδους 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές 
εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του 
φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

2. Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με 
σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
αξιολογείται από την αρμόδια αρχή 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης· της ισότητας των ευκαιριών 
και της μη διακριτικής μεταχείρισης· της 
αποφυγής υποκατάστασης θέσεων 
εργασίας· της παροχής υψηλής ποιότητας 
δραστηριοτήτων, που ενσωματώνουν τη 
διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην 
προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και 
επαγγελματική εξέλιξη· της 
καταλληλότητας των ρυθμίσεων 
κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού· 
της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και 
διαδικασιών που διασφαλίζουν την 
προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια 
της δραστηριότητας· της τήρησης των 
διεθνών προτύπων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· της δέσμευσης να δοθεί 
τέλος στην ιδρυματοποίηση των παιδιών 
και των ατόμων με αναπηρίες, και της 
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αρχής της μη αποκόμισης κέρδους 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Με βάση τις ανωτέρω αρχές 
εξακριβώνεται αν οι δραστηριότητες του 
φορέα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το 
σήμα ποιότητας απονέμεται μόνο σε 
φορείς που έχουν αναλάβει τη δέσμευση 
να τηρούν αυτές τις αρχές. Η 
συμμόρφωση ελέγχεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 26 και 27 του παρόντος 
κανονισμού. 

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

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον 
φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 
σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους, ή 
ενδέχεται να επαναξιολογηθεί κατόπιν 
αιτήματος από συμμετέχοντες, και μπορεί 
να ανακληθεί. Κάθε φορέας που 
τροποποιεί ουσιαστικά τις 
δραστηριότητές του ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή υλοποίησης προκειμένου 
να επαναξιολογηθεί. Η διαδικασία 
απονομής του σήματος ποιότητας για τον 
εθελοντισμό διαφοροποιείται από τη 
διαδικασία που αφορά τις θέσεις 
εργασίας και την πρακτική άσκηση. 

4. Κάθε φορέας στον οποίο έχει 
χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε 
ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης, ή 
και τα δύο, και προσφέρει δραστηριότητες 
αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους 
υποψηφίους.

4. Κάθε φορέας στον οποίο έχει 
χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε 
ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης, ή 
και τα δύο, και προσφέρει δραστηριότητες 
αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους 
υποψηφίους.

4α. Οι συμμετέχοντες φορείς που 
έχουν λάβει σήμα ποιότητας έχουν 
πρόσβαση σε πλατφόρμα όπου μπορούν 
εύκολα να αναζητούν κατάλληλους 
αιτούντες, προκειμένου να διευκολύνεται 
η διαδικασία συμμετοχής σε 
δραστηριότητες αλληλεγγύης τόσο για 
τους συμμετέχοντες όσο και για τους 
συμμετέχοντες φορείς.

4β. Οι συμμετέχοντες φορείς 
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διευκολύνουν την προώθηση του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
παρέχοντας σε πρώην συμμετέχοντες τη 
δυνατότητα να μοιράζονται την εμπειρία 
τους και να ενεργούν ως πρεσβευτές στη 
δυνητική επόμενη γενιά συμμετεχόντων 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χάρη 
στη διευκόλυνση που παρέχει ένα δίκτυο.

5. Η χορήγηση του σήματος 
ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως 
τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

5. Η χορήγηση του σήματος 
ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως 
τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

6. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
και τα σχετικά μέτρα διασφάλισης της 
ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει 
συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή 
βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που 
δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης.

6. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
και τα σχετικά μέτρα διασφάλισης της 
ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει 
συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή 
βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που 
δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης.

7. Για τους φορείς που συμμετέχουν 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 η προστασία 
και η ασφάλεια των εθελοντών αποτελούν 
προτεραιότητα.

7. Για τους φορείς που συμμετέχουν 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 η προστασία 
και η ασφάλεια των εθελοντών αποτελούν 
προτεραιότητα.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν 
συνεπή στρατηγική όσον αφορά την 
αποτελεσματική προβολή και διάδοση, 
καθώς και την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων 
τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, βοηθούν την Επιτροπή 
κατά την εκτέλεση του γενικού 
καθήκοντος της διάδοσης πληροφοριών 

3. Οι εθνικοί οργανισμοί, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 23, χαράσσουν 
πολιτικές όσον αφορά την αποτελεσματική 
προβολή. Οι εν λόγω πολιτικές 
απευθύνονται επίσης σε νέους με 
λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων σε 
απομακρυσμένες περιοχές, και στοχεύουν 
επίσης στη διάδοση και στην αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων 
που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται, στις 
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σχετικά με το πρόγραμμα, 
περιλαμβανομένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση 
γίνεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 
και των αποτελεσμάτων του, και 
παρέχουν πληροφορίες στις σχετικές 
ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις
και τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

οποίες συμμετέχουν και οργανώσεις 
νεολαίας και ειδικευμένες υπηρεσίες 
ενημέρωσης της νεολαίας, κατά 
περίπτωση.

Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής 
προβολής συμβάλλουν επίσης στην 
κοινοποίηση των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την 
προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, και ότι αντιπροσωπεύουν 
προστιθέμενη αξία και προβολή για την 
Ένωση.

Οι συμμετέχοντες φορείς χρησιμοποιούν 
την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης» για τους σκοπούς της 
κοινοποίησης και διάδοσης πληροφοριών 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικές 
συνεδριάσεις και περιόδους κατάρτισης 
από κοινού με το δίκτυο εθνικών 
οργανισμών, και προς όφελος αυτών, 
προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεκτική 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης σε όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες. Η Επιτροπή διαβουλεύεται 
τακτικά με βασικούς συμφεροντούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμμετεχόντων φορέων, σχετικά με την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων:

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς, 
προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον ο 
γενικός στόχος και οι ειδικοί στόχοι έχουν 
επιτευχθεί, και παρακολουθούνται επίσης 
η απόδοση, τα αποτελέσματα και ο 
αντίκτυπός του. Για τον σκοπό αυτόν, 
θεσπίζεται ένα ελάχιστο πλαίσιο δεικτών, 
το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για ένα 
μελλοντικό αναλυτικό πρόγραμμα 
παρακολούθησης της απόδοσης, των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και 
θα συμπεριλαμβάνει εκτενή σειρά 
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών:

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Παράρτημα

Δείκτες για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων:

Δείκτες απόδοσης

α) αριθμός συμμετεχόντων σε 
δραστηριότητες αλληλεγγύης·

α) αριθμός συμμετεχόντων στον 
εθελοντισμό (εντός της χώρας και 
διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, 
επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό 
επίπεδο·

β) ποσοστό συμμετεχόντων από 
μειονεκτικό περιβάλλον· και

β) αριθμός συμμετεχόντων σε 
πρακτική άσκηση (εντός της χώρας και
διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, 
επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό 
επίπεδο·

γ) αριθμός φορέων που διαθέτουν το 
σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης.

γ) αριθμός συμμετεχόντων σε θέσεις 
εργασίας (εντός της χώρας και 
διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, 
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επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό 
επίπεδο·

γ α) αριθμός συμμετεχόντων σε έργα 
αλληλεγγύης (εντός της χώρας και 
διασυνοριακά) ανά χώρα, ηλικία, φύλο, 
επαγγελματικό υπόβαθρο και μορφωτικό 
επίπεδο·

γ β) αριθμός φορέων που διαθέτουν 
σήμα ποιότητας ανά χώρα και ληφθείσα 
χρηματοδότηση·

γ γ) αριθμός συμμετεχόντων νέων με 
λιγότερες ευκαιρίες. Δείκτες 
αποτελεσμάτων (Σύνθετοι δείκτες)·

γ δ) αριθμός συμμετεχόντων που 
αναφέρουν θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα·

γ ε) ποσοστό συμμετεχόντων των 
οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα 
έχουν αναγνωριστεί με πιστοποιητικό, 
όπως το Youthpass, ή με άλλου είδους 
επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής 
τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

γ στ) ποσοστό συνολικής ικανοποίησης 
των συμμετεχόντων όσον αφορά την 
ποιότητα των δραστηριοτήτων·

γ ζ) αριθμός ατόμων που λαμβάνουν 
άμεση ή έμμεση υποστήριξη μέσω 
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης.

Επιπλέον, κατά περίπτωση, 
διασφαλίζεται η συνοχή με βασικούς 
δείκτες για τη νεολαία, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα [XX του νέου κανονισμού 
για το Erasmus+].
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