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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió alapköve az 
Uniós polgárok és a tagállamok közötti 
szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a 
fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és 
jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges egységet, amelyek megoldását a 
gyakorlatban is megnyilvánuló 
szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének
elősegíteni.

(1) A fejlett és demokratikus 
társadalmak alapja nemcsak a polgárok, 
hanem a népek és az államok közötti 
szolidaritás is. Ezt az Európai Unióról 
szóló szerződés 2. cikkében foglalt közös 
értéket támogatni kell, különösen azokra a 
jelenlegi és jövőbeli társadalmi 
kihívásokra való tekintettel, amelyek 
megoldását a gyakorlatban is 
megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok 
a továbbiakban is képesek lesznek
elősegíteni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az Unió helyzetéről szóló, 2016. 
szeptember 14-i beszédben a Bizottság 
felhívta a figyelmet a fiatalokba való 
befektetés szükségességére, továbbá 
bejelentette az Európai Szolidaritási 
Testület (a továbbiakban: program) 
létrehozását, amelynek célja, hogy az egész 
Unióban lehetővé tegye a fiatalok számára 
a társadalom számára hasznos 
szerepvállalást, a szolidaritás 
megnyilvánulását és a közösségalapú 
tevékenységek során szerzett gyakorlati 
tapasztalatukon alapuló készségek és 
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emberi tapasztalatokhoz is. kapcsolatok kialakítását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A fiatalok számára kínált 
szolidaritási tevékenységeknek kiváló 
minőségűeknek kell lenniük abban az 
értelemben, hogy hozzá kell járulniuk az 
Európai Szolidaritási Testület 
célkitűzéseinek megvalósításához, 
valamint segíteniük kell a társadalmi 
kihívások leküzdését és fokozniuk kell a 
szolidaritást, miközben kezelniük kell a 
helyi közösségek igényeit. A fiatalok 
számára kínált szolidaritási 
tevékenységeknek lehetővé kell tenniük 
értékes ismeretek és kompetenciák 
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megszerzését a személyes, a társadalmi, az 
állampolgári és a szakmai fejlődéshez, 
magukban kell foglalniuk egy 
megalapozott tanulási és képzési 
dimenziót, minden fiatal számára 
hozzáférhetőknek kell lenniük –
különösen a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok részvételének 
támogatására törekedve –, azokat
biztonságos és egészséges körülmények 
között kell végrehajtani és megfelelően 
kell érvényesíteni. A szolidaritási 
tevékenységek nem gyakorolhatnak 
negatív hatást a meglévő munkahelyekre 
és szakmai gyakorlatokra, és úgy kell 
hozzájárulniuk a vállalkozások vállalati 
társadalmi felelősségvállalás keretében 
tett kötelezettségvállalásainak 
erősítéséhez, hogy azokat nem váltják fel.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 
egyablakos ügyintézést biztosít az Unión 
belül és kívül végzett szolidaritási 
tevékenységek tekintetében. Biztosítani 
kell a más vonatkozó uniós 
szakpolitikákkal és programokkal való 
összhangot és kiegészítő jelleget. Az 
Európai Szolidaritási Testület programja az 
elődprogramok és már működő programok, 
úgymint az európai önkéntes szolgálat és 
az EU segítségnyújtási önkéntesei 
kezdeményezés erősségeire és szinergikus 
hatásaira épít. A program kiegészíti a 
tagállamok arra irányuló munkáját is, hogy 
az ifjúsági garancia keretében támogassák 
a fiatalokat és megkönnyítsék az iskolából 
vagy képzésből a munkába való 
átmenetüket, ezért a program az adott 
tagállamban vagy külföldön a 
szolidaritással kapcsolatos területeken 
gyakornoki vagy álláslehetőségek 
formájában további lehetőségeket biztosít 

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 
egyablakos ügyintézést biztosít az Unión 
belül és kívül végzett szolidaritási 
tevékenységek tekintetében. Biztosítani 
kell a más vonatkozó uniós 
szakpolitikákkal, programokkal és 
eszközökkel való összhangot és kiegészítő 
jelleget. Az Európai Szolidaritási Testület 
programja az elődprogramok és már 
működő programok, úgymint az európai 
önkéntes szolgálat és az EU 
segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés 
erősségeire és szinergikus hatásaira épít. A 
program kiegészíti a tagállamok arra 
irányuló munkáját is, hogy olyan 
programok, mint az ifjúsági garancia 
keretében támogassák a fiatalokat és 
megkönnyítsék az iskolából vagy 
képzésből a munkába való átmenetüket, 
ezért a program az adott tagállamban vagy 
külföldön a szolidaritással kapcsolatos 
területeken gyakornoki vagy 
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számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. 
Az Európai Szolidaritási Testület keretében 
folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már 
létező uniós szintű hálózatokkal, például az 
állami foglalkoztatási szolgálatok európai 
hálózatával, valamint az EURES és az 
Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő 
jelleg. Ezenkívül adott esetben a bevált 
gyakorlatokra is építve biztosítani kell, 
hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, 
már működő rendszerek is, különösen a 
fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti 
szolidaritási rendszerek és mobilitási
rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási 
Testület.

álláslehetőségek formájában további 
lehetőségeket biztosít számukra a 
munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében folyó 
tevékenységekhez kapcsolódó, már létező 
uniós szintű hálózatokkal, például az 
állami foglalkoztatási szolgálatok európai 
hálózatával, valamint az EURES és az 
Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő 
jelleg. Ezenkívül különösen a nemzeti, 
regionális és helyi szinten működő, 
fiataloknak szóló szolidaritási, önkéntes-, 
társadalmi szolgálattal kapcsolatos és 
mobilitási rendszerek, és adott esetben a 
szolidaritáshoz és a részt vevő országok 
fiatalságához kapcsolódó prioritások 
segítségével ösztönözni kell, hogy a 
kapcsolódó, már működő rendszerek és az 
Európai Szolidaritási Testület kiegészítsék 
egymást, és közöttük lojális 
együttműködés valósuljon meg annak 
érdekében, hogy kölcsönösen erősítsék és 
fokozzák az ilyen rendszerek hatását és 
minőségét, és építsenek a bevált 
gyakorlatokra. Az Európai Szolidaritási 
Testület nem helyettesítheti a hasonló 
nemzeti szolidaritási, önkéntességi, 
társadalmi szolgálattal kapcsolatos és 
mobilitási rendszereket. Biztosítani kell, 
hogy minden fiatal egyenlő feltételekkel 
vehessen részt a nemzeti szolidaritási 
tevékenységekben. Ösztönözni kell a 
partnerségek kialakítását a sürgős 
szociális problémákra szakosodott európai 
hálózatokkal.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európai Szolidaritási Testület új 
lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, 
hogy a szolidaritási tevékenységek 
különböző területein önkéntes vagy 
gyakornoki munkát vállaljanak, illetve 
állásokat töltsenek be, továbbá a saját 

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

kezdeményezésük alapján szolidaritási 
projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. 
Ezeknek a lehetőségeknek választ kell 
adniuk a kielégítetlen társadalmi 
igényekre és hozzá kell járulniuk a 
közösségek erősítéséhez, mindeközben 
pedig hozzá kell járulniuk személyes, 
tanulmányi, szociális, állampolgári és 
szakmai fejlődésük erősítéséhez. Az 
Európai Szolidaritási Testület támogatja 
továbbá az Európai Szolidaritási Testület 
résztvevői és szervezetei között a 
hálózatépítési tevékenységeket, illetve a 
támogatott tevékenységek minőségét 
biztosító, valamint a megszerzett ismeretek 
érvényesítését javító intézkedéseket. 
Ezáltal hozzájárul az európai 
együttműködés fiatalok számára releváns 
aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az 
együttműködés pozitív hatására. Hozzá kell 
járulnia továbbá a szolidaritási 
tevékenységeket végrehajtó, már meglévő 
szervezetek támogatásához és erősítéséhez 
is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megelőzés, felkészültség és helyreállítás, 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 
élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 
termékek biztosítása, egészség és jóllét, 
kreativitás és kultúra, örökségvédelem, 
testnevelés és sport, szociális 
segítségnyújtás és ellátás, fiatalok 
támogatása, harmadik országbeli 
állampolgárok befogadása és integrációja, 
területi együttműködés és kohézió, 
határokon átnyúló együttműködés. E 
tevékenységeknek jelentős tanulmányi és 
képzési vetülettel is rendelkezniük kell, 
mivel a résztvevők a szolidaritási 
tevékenységet megelőzően, az alatt és azt 
követően is részt vehetnek egyéb releváns 
tevékenységekben.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az önkéntes tevékenységek –
függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy 
harmadik országban zajlanak – bőséges 
tapasztalatszerzési lehetőségeket 
jelentenek, amelyekre nem formális és 
informális tanulmányi környezetben kerül 
sor; ez javítja a fiatalok személyes, 
szociális és szakmai fejlődését, tevékeny 
polgári szerepvállalását, a demokratikus 
részvételét és foglalkoztatási lehetőségeit. 
Az önkéntességnek írásos önkéntességi 
megállapodáson kell alapulnia, és az 
önkéntes tevékenységek nem 
befolyásolhatják kedvezőtlenül a 
potenciális vagy már létező fizetett 
munkavégzést, és ezek pótlásának sem 
szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak a nyitott koordinációs 
módszer keretében együtt kell működniük 
az ifjúsági önkéntességre vonatkozó 
szakpolitikák területén.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szolidaritással kapcsolatos 
területeken a gyakornoki vagy 
álláslehetőségek további lehetőségeket 
kínálhatnak a fiatalok számára a 
munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben 
égető társadalmi problémák megoldásához 
is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok 
foglalkoztatási lehetőségeinek és 
termelékenységének javítását, miközben 
megkönnyíthetik a munkaerőpiaci 
lehetőségeik javítása szempontjából
nagyon fontos átmenetet az oktatási 
rendszerből a munka világába. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében felkínált 
gyakornoki tevékenységekre a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban21

meghatározott minőségi elveknek kell 
vonatkozniuk. A felkínált szakmai 
gyakorlatok és állások ugródeszkát 
jelentenek a fiatalok számára a 
munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért
a tevékenység lezárultával megfelelő 
támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A 
szakmai gyakorlatokat és állásokat az 
érintett munkaerőpiaci szereplők, 
elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok, a szociális partnerek és a 
kereskedelmi kamarák közvetítik, és 
finanszírozásukat a részt vevő szervezetek 
biztosítják. A részt vevő szervezetek az 
Európai Szolidaritási Testület megfelelő 
végrehajtási szervezetén keresztül 
finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 
fiatalok és a szolidaritási ágazatban 
szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló 
szervezetek közötti közvetítői feladatok 
ellátására.

(12) A könnyen elérhető szakmai 
gyakorlatokat és állásokat mind pénzügyi, 
mind szervezeti szempontból világosan el 
kell különíteni az önkéntességtől. A 
szakmai gyakorlatok soha nem 
helyettesíthetik az állásokat. A fizetett 
szakmai gyakorlatok és állások 
ugyanakkor ösztönző hatással lehetnek a 
hátrányos helyzetű és a kevesebb 
lehetőséggel rendelkező fiatalok számára 
azon szolidaritással összefüggő 
tevékenységekben való részvétel 
tekintetében, amelyekhez máskülönben 
nem lenne hozzáférésük, miközben 
egyértelmű európai hozzáadott értéket 
teremtenek az égető társadalmi problémák 
megoldásához való hozzájárulás és a helyi 
közösségek erősítése révén. A szakmai 
gyakorlatok megkönnyíthetik a fiatalok 
számára az oktatásból a foglalkoztatásba 
való belépést, és elősegíthetik a fiatalok 
foglalkoztathatóságát, ami 
kulcsfontosságú a fiatalok fenntartható 
munkaerőpiaci integrációja
szempontjából. A felkínált szakmai 
gyakorlatok és állások ugródeszkát 
jelentenek a fiatalok számára a 
munkaerőpiacra történő belépéshez. Az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
kínált szakmai gyakorlatokat és állásokat 
minden esetben a résztvevőt fogadó vagy 
foglalkoztató részt vevő szervezetnek kell 
fizetnie. A szakmai gyakorlatoknak 
írásbeli gyakornoki megállapodáson kell 
alapulniuk, adott esetben a szakmai 
gyakorlat végzésének helye szerinti ország 
alkalmazandó jogszabályainak 
megfelelően, és azoknak a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszeréről 
szóló, 2014. március 10-i tanácsi 
ajánlásban21 meghatározott elveket kell 
követniük, mindig fizetésen és írásos 
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megállapodáson kell alapulniuk. Az 
állásoknak a munkavégzés helye szerinti 
részt vevő ország nemzeti jogával vagy az 
alkalmazandó kollektív szerződésekkel, 
vagy mindkettővel összhangban 
munkaszerződésen kell alapulniuk. A 
munkahelyeket kínáló részt vevő 
szervezetek pénzügyi támogatásának 
időtartama nem haladhatja meg a tizenkét 
hónapot. A részt vevő szervezeteknek az 
Európai Szolidaritási Testület megfelelő 
végrehajtási szervezetén keresztül kell 
finanszírozási forrásokat igényelniük a 
fiatalok és a szolidaritási ágazatban 
szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló 
szervezetek közötti közvetítői feladatok 
ellátására. A szakmai gyakorlatokat és az 
állásokat megfelelően elő kell készíteni, 
azokat munkahelyi képzéssel és az 
elhelyezést követő támogatással kell 
kiegészíteni a résztvevő részvételével 
kapcsolatban. A szakmai gyakorlatokat és 
az állásokat az érintett munkaerőpiaci 
szereplők, különösen a köz- és 
magánfoglalkoztatási szolgálatok, a 
szociális partnerek és a kereskedelmi 
kamarák, valamint a határokon átnyúló 
tevékenységek esetében az (EU) 2016/589 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel21a összhangban az EURES 
tagszervezetei támogathatják.

__________________ __________________

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

21 A Tanács ajánlása ( 2014. március 10. ) 
a szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszeréről (HL C 88., 2014.3.27., 
1. o.).

21a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/589 rendelete (2016. április 
13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai 
hálózatáról (EURES), a munkavállalók 
mobilitási szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréséről és a munkaerőpiacok 
további integrációjáról, valamint a 
492/2011/EU és az 1296/2013/EU 
rendeletek módosításáról (HL L 107., 
2016.4.22., 1. o.).
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Erőfeszítéseket kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy a szakmai 
gyakorlatok és álláslehetőségek nyitottak 
legyenek minden fiatal számára, különös 
tekintettel a szolidaritással kapcsolatos 
tevékenységekben való részvétel terén 
kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalokra, beleértve a fogyatékossággal 
élőket, a társadalmi vagy kulturális 
hátrányt szenvedőket, a bevándorlókat és 
az elszigetelt vidéki területen vagy az Unió 
legkülső régióiban élőket. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A fiatalok kezdeményező szelleme 
és aktív polgári szerepvállalása a 
társadalom és a munkaerőpiac számára is 
fontos érték. Az Európai Szolidaritási 
Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az 
aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a 
fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, 
amelyek a helyi közösségek előnyére 
konkrét problémák megoldását célozzák. 
Ezeknek a projekteknek lehetőséget kell 
biztosítaniuk a fiatalok számára innovatív 
megoldások kidolgozásához és az ötletek 
fenntartható módon történő 
kipróbálásához annak érdekében, hogy a 
fiatalok segítséget kapjanak ahhoz, hogy 
maguk is szolidaritási tevékenységek 
kezdeményezőivé váljanak. Emellett 
kiindulópontot adhatnak további 
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vagy pedig egyesületek, nem kormányzati 
szervezetek vagy más, a szolidaritási, a 
nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő 
testületek megalakítása felé.

szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és 
az első ösztönző lépést jelenthetik az 
Európai Szolidaritási Testület résztvevői
számára a társadalmi vállalkozásokban 
vagy szervezetekben, vagy pedig 
egyesületekben, nem kormányzati 
szervezetekben (NGO-k), ifjúsági 
szervezetekben vagy más, a szolidaritási, 
nonprofit, ifjúsági ágazatban és a 
fogyatékosság területén működő 
testületekben való részvétel vagy saját 
szervezetük megalakítása felé. Az 
elhelyezést követő támogatás célja annak 
segítése, hogy a fiatalok továbbra is 
elkötelezettek legyenek, és aktív szerepet 
vállaljanak a szolidaritási ágazatban, 
például egyesületekben, szövetkezetekben, 
szociális vállalkozásokban, ifjúsági 
szervezetekben, közösségi központokban 
és a fogyatékossággal élő személyeket 
támogató ágazatban való részvétel révén.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt vevő fiataloknak és 
szervezeteknek érezniük kell, hogy egy 
olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a 
részt vevő magán- és jogi személyek 
elkötelezettek az európai szolidaritás 
erősítése iránt. A részt vevő 
szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik 
fejlesztéséhez támogatásra is szükségük 
van, hogy egyre több résztvevő számára 
tudjanak jó minőségű tevékenységeket 
kínálni. Az Európai Szolidaritási Testület 
támogatja a fiatalok és a részt vevő 
szervezetek közösségi szerepvállalásának 
erősítésére, az Európai Szolidaritási 
Testület szellemének előmozdítására, 
illetve a hasznos módszerek és 
tapasztalatok cseréjének ösztönzésére 
irányuló hálózatépítési tevékenységeket. 
Ezek a tevékenységek hozzájárulnak 

(14) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt vevő fiataloknak és 
szervezeteknek érezniük kell, hogy egy 
olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a 
részt vevő magán- és jogi személyek 
elkötelezettek az európai szolidaritás 
erősítése iránt. A részt vevő
szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik 
fejlesztéséhez támogatásra is szükségük 
van, hogy egyre több résztvevő számára 
tudjanak jó minőségű tevékenységeket 
kínálni. Az Európai Szolidaritási Testület 
támogatja a fiatalok és a részt vevő 
szervezetek közösségi szerepvállalásának 
erősítésére, az Európai Szolidaritási 
Testület szellemének előmozdítására, 
illetve a legjobb módszerek és 
tapasztalatok cseréjének ösztönzésére 
irányuló hálózatépítési tevékenységeket. 
Ezek a tevékenységek hozzájárulnak 



AD\1170497HU.docx 13/36 PE627.020v02-00

HU

továbbá a köz- és magánjogi szereplők 
körében az Európai Szolidaritási Testület 
ismertségének fokozásához, illetve a 
résztvevők és részt vevő szervezetek által 
az Európai Szolidaritási Testület 
megvalósításáról adott visszajelzések 
összegyűjtéséhez.

továbbá a köz- és magánjogi szereplők 
körében az Európai Szolidaritási Testület 
ismertségének fokozásához, illetve a 
résztvevők és részt vevő szervezetek által 
az Európai Szolidaritási Testület 
megvalósításáról adott visszajelzések 
összegyűjtéséhez.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Szolidaritási Testület által kínált 
szolidaritási tevékenységek és egyéb 
lehetőségek minőségének biztosítására, 
elsősorban a következők révén: a 
résztvevőknek nyújtott online és offline 
képzések, és – a többnyelvűség elvét 
tiszteletben tartó – nyelvi támogatás, 
biztosítás, adminisztratív támogatás és a 
tevékenységeket követő támogatás, illetve 
az Európai Szolidaritási Testület keretében 
szerzett ismeretek, képességek és 
készségek érvényesítése. Ezeket a 
támogatási intézkedéseket ifjúsági 
szervezetekkel és más nonprofit és 
társadalmi szervezetekkel együttműködve 
kell kialakítani és biztosítani annak 
érdekében, hogy ki lehessen aknázni a 
gyakorlatban szerzett szakértelmüket. 
Ezeknek a támogatási intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a környezetet és a 
résztvevők által végzett tevékenységek 
jellegét, különös figyelmet fordítva 
bármely potenciális kockázatra. A 
résztvevők biztonsága és védelme továbbra 
is elsődleges fontosságú, különösen ha 
kiszolgáltatott helyzetben élő 
gyermekekről vagy személyekről van szó, 
ezért az önkéntesek nem küldhetők ki 
nemzetközi és belső fegyveres 
konfliktusok helyszínén folytatott 
műveletekhez vagy olyan 
létesítményekhez, amelyek ellentétesek a 
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nemzetközi emberi jogi normákkal vagy az 
uniós szakpolitikákkal, például gyermekek 
intézményi elhelyezésének 
megszüntetésére irányuló 
kötelezettségvállalással, vagy a 
bentlakásos intézmények esb-alapok általi
fenntartásának tiltására irányuló 
intézkedésekkel. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A gyermekeket érintő szolidaritási 
tevékenység esetén csak a közvetlenül 
releváns képzettséggel és készségekkel 
rendelkező résztvevők kerülhetnek 
közvetlen kapcsolatba a gyermekekkel, és 
tevékenységük megkezdése előtt 
gyermekvédelmi képzést kell végezniük, és 
átvilágítási eljáráson kell részt venniük. 
Tevékenységük során megfelelő 
biztonsági szabályzatokat és eljárásokat 
kell bevezetni a gyermekek és résztvevők 
védelme érdekében, és ez utóbbiakat 
folyamatosan ellenőrizni kell a 
gyermekvédelmi szabályzatok hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében. 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek hatást gyakoroljanak a 
résztvevők személyes, szociális, 
állampolgári és szakmai fejlődésére, a 
tevékenységek tanulási eredményeiként 
jelentkező ismereteket, képességeket és 
készségeket a nem formális és az 
informális tanulás eredményeinek 

(16) Annak érdekében, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek hatást gyakoroljanak a 
résztvevők személyes, szociális, 
állampolgári és szakmai fejlődésére, a 
tevékenységek tanulási eredményeiként 
jelentkező ismereteket, képességeket és 
készségeket a nem formális és az 
informális tanulás eredményeinek 
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érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i 
tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásokkal 
összhangban a nemzeti körülmények és 
sajátosságok figyelembevételével 
megfelelően fel kell tárni és dokumentálni 
kell.

érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i 
tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásokkal 
összhangban a nemzeti körülmények és 
sajátosságok figyelembevételével 
megfelelően fel kell tárni és dokumentálni 
kell. Ennek érdekében uniós és nemzeti 
szinten hatékony eszközöket kell 
használni a nem formális és informális 
tanulás elismerésére, például adott 
esetben ösztönözni kell a Youthpass és az 
Europass használatát.

__________________ __________________

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

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

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Minőségi védjeggyel kell 
garantálni, hogy a részt vevő szervezetek 
megfeleljenek az Európai Szolidaritási 
Testület alapelveinek és 
követelményeinek. Az önkéntesség, 
valamint a szakmai gyakorlatok és az 
állások számára – az egyes komponensek 
egyedi jellemzőit figyelembe véve – külön 
minőségi védjegyet kell bevezetni annak 
biztosítása érdekében, hogy jogaik és 
kötelezettségeik tekintetében a részt vevő 
szervezetek a szolidaritással 
kapcsolatosan szerzett tapasztalat minden 
szakaszában ténylegesen és folyamatosan 
megfeleljenek az Európai Szolidaritási 
Testület elveinek és követelményeinek. A 
minőségi védjegy megszerzésének a 
részvétel előfeltételének kell lennie, de 
automatikusan nem eredményezheti az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
történő finanszírozást. A minőségi védjegy 
megadásához vezető folyamat nem hozhat 
létre további bürokráciát, amely 
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visszatarthatja a szervezeteket és 
magánvállalkozásokat attól, hogy 
hozzájáruljanak az Európai Szolidaritási 
Testülethez.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A program megfelelő működéséhez 
és az intézkedések időben történő 
végrehajtásához elengedhetetlen, hogy 
olyan mechanizmusokat léptessenek 
életbe az Európai Szolidaritási Testület 
munkaprogramjain belül, amelyek 
biztosítják, hogy a regisztrált fiatalok 
észszerű és viszonylag előre látható időn 
belül értesüljenek az ajánlatokról. Ezért 
az elérhető kiközvetítésekre és az aktívan 
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részt vevő szervezetekre vonatkozóan 
rendszeres és frissített tájékoztatást kell 
küldeni a regisztráltaknak, arra 
ösztönözve őket, hogy a regisztráció után 
aktívan vegyenek részt az Európai 
Szolidaritási Testület tevékenységében, 
illetve felkínálva nekik a lehetőséget arra 
is, hogy közvetlenül lépjenek kapcsolatba 
a szolidaritás területén mind nemzeti, 
mind pedig európai szinten tevékenykedő 
szereplőkkel.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Különös figyelmet kell fordítani 
annak biztosítására, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület által támogatott 
tevékenységek minden fiatal, különösen az 
ifjúságpolitika területén az Erasmus+ 
program keretében kidolgozott és 
alkalmazott befogadásra és sokszínűségre 
vonatkozó stratégia keretében tovább 
részletezett, kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok számára is 
hozzáférhetőek legyenek. Különleges 
intézkedéseket, például a szolidaritási 
tevékenységek és a személyre szabott 
segítségnyújtás megfelelő formáit kell 
bevezetni a társadalmi befogadásnak és a 
hátrányos helyzetű fiatalok és 
fogyatékossággal élő fiatalok 
részvételének elősegítése céljából, illetve 
annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni azokat a korlátokat, 
amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió 
legtávolabbi régióinak, valamint a 
tengerentúli országoknak és területeknek a 
távoli fekvése jelent. A részt vevő 
országoknak törekedniük kell továbbá arra, 
hogy elfogadják az Európai Szolidaritási 
Testület megfelelő működését gátló jogi és 
közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 
szükséges valamennyi megfelelő 
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határokon átívelő tevékenységek esetében 
az európai egészségbiztosítási kártya 
kibocsátása.

intézkedést. Ezen intézkedések közé 
tartozik adott esetben – a schengeni 
vívmányok és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazása és tartózkodása 
tekintetében hatályos uniós jogszabályok 
sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 
engedélyek megszerzését nehezítő 
adminisztratív kérdések rendezése, 
valamint az Európai Unión belüli, 
határokon átívelő tevékenységek esetében 
az európai egészségbiztosítási kártya 
kibocsátása.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A lakossági tájékoztatás magasabb 
szintű hatékonysága és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítása érdekében az e rendelet 
értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített forrásoknak 
hozzá kell járulniuk az Unió politikai 
prioritásaira vonatkozó szervezeti 

(40) A lakossági tájékoztatás magasabb 
szintű hatékonysága és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítása érdekében az e rendelet 
értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített forrásoknak 
hozzá kell járulniuk az Unió politikai 
prioritásaira vonatkozó szervezeti 
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kommunikáció biztosításához is, feltéve, 
hogy az említett prioritások kapcsolódnak e 
rendelet általános célkitűzéseihez.

kommunikáció biztosításához is
akadálymentes módon, feltéve, hogy az 
említett prioritások kapcsolódnak e 
rendelet általános célkitűzéseihez.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „szolidaritási tevékenység”: olyan, 
az Európai Szolidaritási Testület céljainak 
megvalósításához hozzájáruló, magas 
színvonalú, ideiglenesen végzett 
tevékenység, amely különféle területeket 
érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, 
állás, szolidaritási projekt vagy 
hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, 
beleértve a 13. pontban említett 
tevékenységeket is, amennyiben biztosított 
európai hozzáadott értékük, valamint az 
egészségügyi és biztonsági előírásoknak 
való megfelelésük, valamint nem 
ellentétesek a nemzetközi emberi jogi 
normákkal és az uniós szakpolitikákkal, 
például a fogyatékossággal élő gyermekek 
és személyek intézményi elhelyezésének 
megszüntetésére irányuló 
kötelezettségvállalással;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE627.020v02-00 20/36 AD\1170497HU.docx

HU

kínált lehetőségekhez; kínált lehetőségekhez;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „részt vevő szervezet”: olyan helyi, 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi 
szinten működő köz- vagy magánjogi 
jogalany, amely rendelkezik az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi 
védjegyével;

5. „részt vevő szervezet”: olyan helyi, 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi 
szinten működő, profitorientált vagy 
nonprofit, köz- vagy magánjogi jogalany, 
amely rendelkezik az Európai Szolidaritási 
Testület minőségi védjegyével, amely 
biztosítja, hogy ez a szervezet képes arra, 
hogy az Európai Szolidaritási Testület 
céljaival összhangban hajtson vége 
szolidaritási tevékenységeket, és amely 
önkéntességre, szakmai gyakorlatra vagy 
állásra irányuló lehetőséget kínál a 
résztvevőknek, vagy az Európai 
Szolidaritási Testület keretén belül más 
tevékenységeket hajt végre vagy támogat;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. „önkéntes munka”: legfeljebb 12 
hónapig tartó, nem fizetett önkéntes 
tevékenység formáját öltő szolidaritási 
tevékenység; amely lehetőséget ad a 
fiataloknak arra, hogy 
hozzájárulhassanak a részt vevő 
szervezetek munkájához a szolidaritási 
tevékenységekben azon közösségek javára, 
amelyekben e tevékenységeket végzik;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. „szakmai gyakorlat”: az Európai 
Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó 
részt vevő szervezet által kínált és 
finanszírozott, háromtól hat hónapig 
terjedő időszakra szóló, gyakorlati 
munkavégzést magában foglaló, fizetett 
szolidaritási tevékenység, amely egy részt 
vevő szervezeten belül munkagyakorlat 
formájában valósul meg, amely időszak 
egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 
hónapra meghosszabbítható;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „állás”: 2–12 hónapig terjedő 
időszakra szóló, az Európai Szolidaritási 
Testület résztvevőjét alkalmazó részt vevő 
szervezet által finanszírozott szolidaritási 
tevékenység;

8. „állás”: 3–12 hónapig terjedő 
időszakra szóló, tanulmányi és képzési 
elemmel rendelkező, írásos 
megállapodáson alapuló, az Európai 
Szolidaritási Testület résztvevőjét 
alkalmazó részt vevő szervezet által kínált 
és finanszírozott, fizetett szolidaritási 
tevékenység, amely nem helyettesít vagy 
pótol semmilyen meglévő foglalkoztatási 
lehetőséget;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „minőségi védjegy”: olyan részt 
vevő szervezet számára kiállított igazolás, 
amely fogadó szervezetként és/vagy 
támogatói funkcióban kész az Európai 
Szolidaritási Testület keretében
szolidaritási tevékenységeket szervezni;

10. „minőségi védjegy”: olyan 
szervezet számára kiállított igazolás, amely 
fogadó vagy támogatói, ezen belül küldő 
szerepben, vagy mindkettőben kész 
szolidaritási tevékenységeket nyújtani, 
amely igazolja, hogy a szervezet képes 
biztosítani a szolidaritási tevékenységek 



PE627.020v02-00 22/36 AD\1170497HU.docx

HU

minőségét az Európai Szolidaritási Testület 
elveivel és célkitűzéseivel összhangban, és 
amelynek a kiállítása a szolidaritási 
tevékenység típusától és a szervezet 
szerepétől függően különböző konkrét 
követelmények szerint történik; külön 
minőségi védjegyeket kell bevezetni az 
önkéntességre, a szakmai gyakorlatokra 
és az állásokra.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

A program célkitűzései A program célkitűzései

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

(1) A program általános célja, hogy 
hozzájáruljon a szolidaritás, a demokrácia
és a kohézió erősítéséhez az Unión belül
és kívül egyaránt, támogassa a 
közösségeket, és választ adjon a 
társadalmi és humanitárius kihívásokra, 
különös figyelmet fordítva a társadalmi 
befogadás és a demokratikus részvétel 
előmozdítására, a fiatalok és a szervezetek 
hozzáférhető és minőségi szolidaritási 
tevékenységekben való részvételének 
növelésén keresztül.

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

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

(3) A program célkitűzéseit a 
következő programágak keretében kell 

(3) A program célkitűzéseit a 
következő programágak keretében kell 
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végrehajtani: végrehajtani:

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

a) a társadalmi kihívások enyhítését 
célzó szolidaritási tevékenységek, a 
6. cikknek megfelelően;

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

b) Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest, a 10. cikknek 
megfelelően.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szakmai gyakorlatok és állások, a 8. 
cikkben megállapítottak szerint;

b) kiváló minőségű szakmai
gyakorlatok és állások, a 8. cikkben 
megállapítottak szerint; 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) különböző hátterű fiatalok 
bevonására irányuló megközelítést
alkalmaznak;

d) befogadást és különböző hátterű –
köztük fogyatékossággal élő – fiatalok 
bevonására irányuló valós képességet
alkalmaznak;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk

A mindkét programágban végrehajtott 
intézkedések

A mindkét programágban végrehajtott 
intézkedések

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
d) pontjában említett hálózatépítési 

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
d) pontjában említett hálózatépítési 
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tevékenységek célja a következő: tevékenységek célja a következő:

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

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

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

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

ba) a fogyatékossággal élő személyek 
számára az összes felkínált 
tevékenységhez való hozzáférését 
megkönnyíteni;

c) lehetőséget kínálni a szolidaritási 
tevékenységekkel kapcsolatos 
visszajelzések adására; és

c) a szolidaritási tevékenységekkel 
kapcsolatban visszajelzést adni; és

d) hozzájárulni ahhoz, hogy az 
Európai Szolidaritási Testületben részt 
vevő személyek és szervezetek körében 
erősödjön a közösséghez tartozás érzése, és 
hogy azok meg tudják osztani egymással 
tapasztalataikat, elősegítve ezáltal a testület 
szélesebb körű pozitív hatását.

d) hozzájárulni ahhoz, hogy az 
Európai Szolidaritási Testületben részt 
vevő személyek és szervezetek körében 
erősödjön a közösséghez tartozás érzése, és 
hogy azok meg tudják osztani egymással 
tapasztalataikat, elősegítve ezáltal a testület 
szélesebb körű pozitív hatását.

(2) A 4. cikk (1) bekezdésének 
e) pontjában említett minőségbiztosítási és 
támogatási intézkedések a következőket 
foglalják magukban:

(2) A 4. cikk (1) bekezdésének 
e) pontjában említett minőségbiztosítási és 
támogatási intézkedések a következőket 
foglalják magukban:

a) az önkéntes munka, a szakmai 
gyakorlatok és az állások minőségének
biztosítására irányuló intézkedések, 
ideértve a képzéseket, a nyelvi támogatást, 
a kiegészítő biztosításokat, a szolidaritási 
tevékenység előtt vagy után történő 
támogatást, a Youthpass további 
alkalmazását annak érdekében, hogy 
azzal igazolhatók és dokumentálhatók 
legyenek a résztvevők által a szolidaritási 
tevékenységek során elsajátított 
kompetenciák, továbbá ideértve a 
kapacitásépítést és a részt vevő szervezetek 
számára nyújtott adminisztratív 
támogatást;

a) az önkéntes munka, a szakmai 
gyakorlatok, az állások, illetve a 
szolidaritási projektek minőségének és 
hozzáférhetőségének, valamint az összes 
részt vevő országban minden fiatal 
számára egyenlő esélyek biztosítására 
irányuló intézkedések, ideértve az offline 
és online képzést, a nyelvi támogatást, a 
gyermekvédelmet, valamint a 
gyermekekkel foglalkozó résztvevők 
szakmai továbbképzésének és 
háttérellenőrzésének biztosítását, a 
résztvevők és a részt vevő szervezetek 
adminisztratív támogatását, a kiegészítő 
biztosítást, a szolidaritási tevékenységet 
megelőzően és szükség esetén azt követően 
nyújtott támogatást, valamint a Youthpass 
további alkalmazását is, amely azonosítja
és dokumentálja a szolidaritási 
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tevékenységek során elsajátított 
kompetenciákat; 

b) minőségi védjegy kialakítása és 
fenntartása azon szervezetek számára, 
amelyek készek az Európai Szolidaritási 
Testület számára szolidaritási 
tevékenységeket végezni;

b) A program elvei és követelményei 
betartásának biztosítása érdekében külön 
minőségi védjegyek kialakítása és 
fenntartása azon szervezetek számára, 
amelyek készek az Európai Szolidaritási 
Testület számára önkéntes tevékenységet, 
szakmai gyakorlatot, illetve állásokat 
biztosítani; 

c) az Európai Szolidaritási Testület 
Erőforrásközpontjainak az Európai 
Szolidaritási Testület intézkedéseinek 
végrehajtását támogató és minőségét javító, 
valamint az eredmények érvényesítését 
elősegítő tevékenységei;

c) az Európai Szolidaritási Testület 
Erőforrásközpontjainak az Európai 
Szolidaritási Testület intézkedéseinek 
végrehajtását támogató és minőségét javító, 
valamint az eredmények érvényesítését 
elősegítő tevékenységei;

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

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

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A FIATALOK RÉSZVÉTELE 
TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK 
ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLIDARITÁSI 
TEVÉKENYSÉGEKBEN

A TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK 
ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLIDARITÁSI 
TEVÉKENYSÉGEK

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „A fiatalok részvétele társadalmi 
kihívások enyhítését célzó szolidaritási 
tevékenységekben” programág keretében 
megvalósuló tevékenységek célja, hogy 

(1) „A társadalmi kihívások enyhítését 
célzó szolidaritási tevékenységek”
programág keretében megvalósuló 
tevékenységek célja, hogy erősítsék a 
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erősítsék a kohéziót, a szolidaritást és a 
demokráciát az Unión belül és kívül, 
mindeközben a társadalmi kihívásokra is 
reagálva és mindenekelőtt a társadalmi 
befogadás előmozdítására törekedve.

kohéziót, a szolidaritást és a demokráciát 
az Unión belül és kívül, mindeközben a 
társadalmi kihívásokra is reagálva és 
mindenekelőtt a társadalmi befogadás 
előmozdítására törekedve.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szakmai gyakorlatok és állások, a 8. 
cikkben megállapítottak szerint;

b) kiváló minőségű szakmai 
gyakorlatok és állások, a 8. cikkben 
megállapítottak szerint;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett önkéntes munkának 
biztosítania kell a fiatalok számára a 
lehetőséget arra, hogy hozzájáruljanak a 
szolidaritási tevékenységekben részt vevő 
szervezetek napi munkájához azon 
közösségek végső hasznának érdekében, 
amelyeken belül a tevékenységeket végzik, 
nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot 
vagy állást, nem tekinthető egyenértékűnek 
munkaviszonnyal, és írásbeli 
megállapodáson kell alapulnia. 

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
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8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk 8. cikk

Szakmai gyakorlatok és állások Szakmai gyakorlatok és állások

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett szakmai gyakorlatnak 
egy tanulmányi és képzési elemet is kell 
tartalmaznia, továbbá írásbeli 
megállapodáson kell alapulnia, adott 
esetben a gyakorlat végzésének helye 
szerinti ország alkalmazandó jogszabályi
keretével összhangban, figyelembe véve a 
szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszerének (HL C 88., 2014.3.27., 
1. o.) elveit. A szakmai gyakorlat nem 
helyettesítheti az állásban történő 
foglalkoztatást.

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett szakmai gyakorlatnak 
mindig fizetettnek kell lennie, és a 
szakmai gyakorlat elején megkötött
írásbeli megállapodáson kell alapulnia, 
adott esetben a gyakorlat végzésének helye 
szerinti ország alkalmazandó jogszabályi 
keretével összhangban, amely kitér az 
oktatási célokra, a munkakörülményekre, 
a szakmai gyakorlat időtartamára, a 
résztvevő javadalmazására és a felek 
jogaira és kötelezettségeire, és figyelembe 
veszi a szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszerének (HL C 88., 2014.3.27., 
1. o.) elveit. A szakmai gyakorlat nem 
helyettesítheti az állásban történő 
foglalkoztatást.

(2) A 4. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett állásnak tanulmányi 
és képzési elemet is kell tartalmaznia, és a 
munkavégzés helye szerinti részt vevő 
ország nemzeti jogszabályi keretével 
összhangban álló munkaszerződésen kell 
alapulnia. Amennyiben a munkaszerződés 
időtartama meghaladja a 12 hónapot, az 
állást kínáló részt vevő szervezetnek 
legfeljebb 12 hónapos időszakra nyújtható 
támogatás.

(2) A 4. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett állásnak írásbeli 
munkaszerződésen kell alapulnia, amely 
betartja a munkavégzés helye szerinti 
országban érvényes nemzeti jogszabályok 
szerinti valamennyi foglalkoztatási 
feltételt, alkalmazandó kollektív szerződést 
vagy mindkettőt. Amennyiben a 
munkaszerződés időtartama meghaladja a 
tizenkét hónapot, az állást kínáló részt vevő 
szervezetnek legfeljebb tizenkét hónapos 
időszakra nyújtható támogatás. 

(3) A szakmai gyakorlatoknak és 
állásoknak egy tanulmányi és képzési 
elemet is kell tartalmazniuk.

(3) A szakmai gyakorlatoknak és 
állásoknak egy tanulmányi és képzési 
elemet is kell tartalmazniuk, hogy segítsék 
a résztvevőt személyes, tanulmányi, 
szociális, állampolgári és szakmai 
fejlődése szempontjából hasznos 
kompetenciák fejlesztése céljából releváns 
tapasztalatok szerzésében.

(4) A szakmai gyakorlatok és állások 
helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási 
országán kívüli más ország (határokon 
átnyúló tevékenység) vagy a tartózkodási 

(4) A szakmai gyakorlatok és állások 
helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási 
országán kívüli más ország (határokon 
átnyúló tevékenység) vagy a tartózkodási 
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ország (belföldi tevékenység). ország (belföldi tevékenység).

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 7. cikk és 8. cikkben említett 
szolidaritási tevékenységek esetében –
irányadó jelleggel – a pénzügyi támogatás 
80 %-át az önkéntesi és a szolidaritási 
projektekre, 20 %-át pedig vagy a szakmai 
gyakorlatokra vagy az állásokra vagy 
mindkettőre kell fordítani, és ennek 
legfeljebb 20 %-a fordítható belföldi 
tevékenységekre.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
szervezeti információtechnológiai 
rendszereket.

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
szervezeti információtechnológiai 
rendszereket. Ezt az összeget egyenlő 
módon kell hozzáférhetővé tenni a 
program mindhárom ága esetében, és a 
releváns projektekhez és tevékenységekhez 
fűződő, kimutatható szükségletek 
függvényében kell elosztani.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
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15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az Európai Szolidaritási Testületben részt 
venni kívánó 17 és 30 év közötti 
fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai 
Szolidaritási Testület portálján, amely 
portálnak a fogyatékossággal élők 
számára is hozzáférhetőnek kell lennie. 
Az önkéntes munka, a szakmai gyakorlat, 
az állás vagy a szolidaritási projekt 
megkezdésének időpontjában azonban az 
érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell 
lennie.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk 16. cikk

Részt vevő szervezetek Részt vevő szervezetek

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

(1) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt vehet bármely köz- vagy 
magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 
amennyiben megkapta az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi védjegyét
annak igazolására, hogy olyan 
tevékenységeket kínál, amelyek 
összhangban vannak az Európai 
Szolidaritási Testület elveivel és céljaival,
valamint teljes körűen megfelelnek a 
szolidaritási tevékenység e rendeletben 
foglalt definíciójának. Az (EU, Euratom) 
2018/1046 rendelettel összhangban a 
vissza nem térítendő támogatások célja és 
hatása nem lehet nyereség termelése. 

(2) Azon szervezetek kérelmét, 
amelyek az Európai Szolidaritási testület 
részt vevő szervezetévé kívánnak válni, az 
Európai Szolidaritási Testület illetékes 
végrehajtó szerve bírálja el a következő 
kritériumok alapján: egyenlő bánásmód; 
esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség; az állásban 

(2) Azon szervezetek kérelmét, 
amelyek az Európai Szolidaritási testület 
részt vevő szervezetévé kívánnak válni, az 
Európai Szolidaritási Testület illetékes 
végrehajtó szerve bírálja el a következő 
kritériumok alapján: egyenlő bánásmód; 
esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség; az állásban 
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történő foglalkoztatás helyettesítésének 
elkerülése; színvonalas tevékenységek 
biztosítása, amelyek a személyes, 
társadalmi-oktatási és szakmai fejlődést 
ösztönző tanulási dimenzióval 
rendelkeznek; a képzésre, munkavégzésre 
és önkéntességre vonatkozó megfelelő 
feltételek; biztonságos és tisztességes 
környezet és munkakörülmények; valamint
a nyereségszerzés tilalmának elve a 
költségvetési rendeletnek megfelelően. A 
fenti elvek alapján bírálható el, hogy a 
szervezet tevékenységei megfelelnek-e az 
Európai Szolidaritási Testület 
követelményeinek.

történő foglalkoztatás helyettesítésének 
elkerülése; színvonalas tevékenységek 
biztosítása, amelyek a személyes, 
társadalmi-oktatási és szakmai fejlődést 
ösztönző tanulási dimenzióval 
rendelkeznek; a képzésre, munkavégzésre 
és önkéntességre vonatkozó megfelelő 
feltételek; biztonságos és tisztességes 
környezet és munkakörülmények, beleértve 
a gyermekek tevékenység során biztosított 
védelmét szolgáló politikákat és 
eljárásokat; a nemzetközi emberi jogi 
normák tiszteletben tartása, a gyermekek 
és fogyatékossággal élő személyek 
intézményi elhelyezésének megszüntetése, 
valamint a költségvetési rendeletnek 
megfelelően a nyereségszerzés tilalmának 
elve iránti elkötelezettség. A fenti elvek 
alapján bírálható el, hogy a szervezet 
tevékenységei megfelelnek-e az Európai 
Szolidaritási Testület követelményeinek. A 
minőségi védjegy kizárólag olyan 
szervezet számára állítható ki, amely 
kötelezettséget vállal ezen elvek 
betartására. A megfelelést e rendelet 
26. és 27. cikkével összhangban kell 
ellenőrizni. 

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

(3) Az elbírálás eredményeként a 
szervezet megkaphatja az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 
A megszerzett védjegyet rendszeresen vagy 
az érintettek kérelmére újra kell értékelni 
és vissza is lehet vonni. Bármely, a 
tevékenységeit alapvetően megváltoztató 
szervezet értesíti az illetékes végrehajtó 
szervet az újbóli értékelés elvégzése 
érdekében. Az önkéntességre vonatkozó 
minőségi védjegy kiállításának folyamatát 
meg kell különböztetni az állásokra és a 
szakmai gyakorlatokra vonatkozó 
folyamattól. 

(4) Azok a szervezetek, amelyek 
megkapták az Európai Szolidaritási 
Testület minőségi védjegyét, fogadó 
szervezetként és/vagy támogató funkcióban 
hozzáférést kapnak az Európai 
Szolidaritási Testület portáljához, és a 
regisztrált jelöltek részére szolidaritási 

(4) Azok a szervezetek, amelyek 
megkapták az Európai Szolidaritási 
Testület minőségi védjegyét, fogadó 
szervezetként és/vagy támogató funkcióban 
hozzáférést kapnak az Európai 
Szolidaritási Testület portáljához, és a 
regisztrált jelöltek részére szolidaritási 
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tevékenységekre vonatkozó ajánlatokat 
kínálhatnak fel.

tevékenységekre vonatkozó ajánlatokat 
kínálhatnak fel.

(4a) A minőségi védjeggyel rendelkező 
részt vevő szervezetek számára biztosítani 
kell a hozzáférést egy olyan platformhoz, 
amelyen felkutathatják az alkalmas 
jelölteket: ennek köszönhetően mind a 
résztvevők, mind a részt vevő szervezetek 
könnyebben vállalkozhatnak szolidaritási 
tevékenységekre.

(4b) A részt vevő szervezetek elősegítik 
az Európai Szolidaritási Testület 
népszerűsítését azzal, hogy a korábbi 
résztvevők számára lehetőséget 
biztosítanak – hálózatépítés támogatása 
révén – tapasztalataik megosztására és 
nagykövetként való fellépésükre az 
Európai Szolidaritási Testület újabb 
lehetséges résztvevőinek körében.

(5) Az Európai Szolidaritási Testület 
minőségi védjegye nem eredményezi 
automatikusan az Európai Szolidaritási 
Testület keretében történő finanszírozást.

(5) Az Európai Szolidaritási Testület 
minőségi védjegye nem eredményezi 
automatikusan az Európai Szolidaritási 
Testület keretében történő finanszírozást.

(6) A részt vevő szervezetek által kínált 
szolidaritási tevékenységek és kapcsolódó 
minőségbiztosítási és támogatási 
intézkedések finanszírozása történhet az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
vagy egyéb, az Unió költségvetésétől nem 
függő finanszírozási forrásokból.

(6) A részt vevő szervezetek által kínált 
szolidaritási tevékenységek és kapcsolódó 
minőségbiztosítási és támogatási 
intézkedések finanszírozása történhet az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
vagy egyéb, az Unió költségvetésétől nem 
függő finanszírozási forrásokból.

(7) A 11. cikkben említett 
tevékenységek tekintetében részt vevő 
szervezeteknek elsődleges hangsúlyt kell 
fektetniük az önkéntesek biztonságára és 
védelmére.

(7) A 11. cikkben említett 
tevékenységek tekintetében részt vevő 
szervezeteknek elsődleges hangsúlyt kell 
fektetniük az önkéntesek biztonságára és 
védelmére.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 23. cikkben említett nemzeti 
irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a 
program keretében irányított cselekvéseik 

(3) A 23. cikkben említett nemzeti 
irodák szakpolitikákat dolgoznak ki a 
hatékony tájékoztatásra vonatkozóan. Az 
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által támogatott tevékenységek 
eredményeinek hatékony terjesztése és 
kiaknázása tekintetében, és támogatják a 
Bizottságot a programra és az 
eredményeire vonatkozó információk –
köztük a nemzeti és uniós szinten 
irányított cselekvésekre és 
tevékenységekre vonatkozó információk –
terjesztésében, illetve tájékoztatják az 
érintett célcsoportokat az országukban 
megvalósuló cselekvésekről.

ilyen szakpolitikák továbbá célzottan 
összpontosítanak a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalokra – többek között a 
távoli területeken élőkre –, valamint az 
ilyen szakpolitikák által irányított 
fellépések keretében támogatott 
tevékenységek eredményeinek 
terjesztésére és hasznosítására, adott 
esetben többek között ifjúsági szervezetek 
és szakosodott ifjúsági tájékoztatási 
szolgálatok bevonásával.

A kommunikációs tevékenységek 
hozzájárulnak továbbá az Unió politikai 
prioritásainak kommunikációjához, 
amennyiben azok e rendelet általános 
célkitűzéséhez kapcsolódnak, és az Unió 
szempontjából hozzáadott értéket és 
láthatóságot képviselnek.

A részt vevő szervezetek az Európai 
Szolidaritási Testülettel kapcsolatos 
kommunikációs és információterjesztési 
célokra az „Európai Szolidaritási 
Testület” védjegyet használják.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság rendszeres üléseket és 
képzéseket szervez a nemzeti irodák 
hálózatával és a részükre annak 
érdekében, hogy az összes részt vevő 
országban biztosítsa az Európai 
Szolidaritási Testület koherens 
megvalósítását. Bizottság rendszeresen 
konzultál a kiemelt érdekelt felekkel, 
köztük a részt vevő szervezetekkel az 
Európai Szolidaritási Testület 
megvalósításával kapcsolatban.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat



AD\1170497HU.docx 33/36 PE627.020v02-00

HU

Melléklet – 1 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyomon követéshez és a jelentéstételhez 
kapcsolódó mutatók:

Az Európai Szolidaritási Testület 
működését szorosan nyomon kell követni 
annak érdekében, hogy mérni lehessen a 
kitűzött általános célkitűzés és a konkrét 
célkitűzések megvalósításának mértékét,
valamint hogy nyomon lehessen követni a 
kimeneteit, az eredményeit és a hatásait. E 
célból meghatározzák a mutatókra 
vonatkozó minimumkeretet, amely 
kiindulópontként szolgál az Európai 
Szolidaritási Testület kimeneteinek, 
eredményeinek és hatásainak nyomon 
követésére szolgáló jövőbeli részletes 
programhoz, és amely tartalmazza a 
minőségi és mennyiségi mutatók bővített 
készletét:

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet Melléklet

A nyomon követéshez és a jelentéstételhez 
kapcsolódó mutatók:

Kimeneti mutatók

a) a szolidaritási tevékenységekben 
részt vevők száma;

a) a (belföldi és határokon átnyúló) 
önkéntesség résztvevőinek száma ország, 
életkor, nem, szakmai háttér és iskolai 
végzettség szerinti bontásban;

b) a kevesebb lehetőséggel rendelkező 
résztvevők százalékos aránya; és

b) a (belföldi és határokon átnyúló) 
szakmai gyakorlatok résztvevőinek száma 
ország, életkor, nem, szakmai háttér és
iskolai végzettség szerinti bontásban;

c) az Európai Szolidaritási Testület 
minőségi védjegyével rendelkező 
szervezetek száma.

c) a (belföldi és határokon átnyúló) 
állásokat betöltő résztvevők száma ország, 
életkor, nem, szakmai háttér és iskolai 
végzettség szerinti bontásban;

ca) a szolidaritási projektek 
résztvevőinek száma ország, életkor, nem, 
szakmai háttér és iskolai végzettség 
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szerinti bontásban;

cb) a minőségi védjeggyel rendelkező 
szervezetek száma ország és kapott 
finanszírozás szerinti bontásban;

cc) a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező, részt vevő fiatalok száma. 
Eredménymutatók (összetett mutatók);

cd) a pozitív tanulási eredményekről 
beszámoló résztvevők száma;

ce) az Európai Szolidaritási 
Testületben való részvételükért oklevélben 
– például Youthpass – vagy egyéb 
formális elismerésben részesült résztvevők 
százalékos aránya;

cf) a tevékenységek minőségével 
kapcsolatos általános elégedettségi arány 
a résztvevők körében;

cg) a szolidaritási tevékenységeken 
keresztül közvetlenül vagy közvetett 
módon támogatott személyek száma.

Ezenkívül adott esetben biztosítani kell a 
koherenciát az [XX új Erasmus+ rendelet] 
mellékletében említett, az ifjúságra 
vonatkozó legfőbb mutatókkal.
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