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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európska únia je založená na 
solidarite medzi jej občanmi a medzi jej 
členskými štátmi. Táto spoločná hodnota 
určuje jej činnosť a vytvára nevyhnutnú 
jednotu na riešenie súčasných a budúcich 
spoločenských výziev, ktorým sú mladí 
Európania odhodlaní čeliť pomocou 
prejavu solidarity v praxi.

(1) Solidarita, nielen medzi občanmi, 
ale aj medzi národmi a štátmi, je 
základom rozvinutých a demokratických 
spoločností.  Táto spoločná hodnota 
zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej 
únii by sa mala podporovať, najmä 
vzhľadom na súčasné a budúce 
spoločenské výzvy, ktoré mladí ľudia budú 
môcť naďalej pomáhať riešiť pomocou 
prejavu solidarity v praxi.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V správe o stave Únie zo 
14. septembra 2016 bola zdôraznená 
potreba investovať do mladých ľudí a bolo 
oznámené zriadenie Európskeho zboru 
solidarity (ďalej len „program“) s cieľom 
vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí
v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným 
spôsobom prispievať k fungovaniu 
spoločnosti, prejavovať solidaritu 
a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú 
nielen pracovné skúsenosti, ale aj 
neoceniteľnú životnú skúsenosť.

(2) V správe o stave Únie zo 14.
septembra 2016 bola zdôraznená potreba 
investovať do mladých ľudí a bolo 
oznámené zriadenie Európskeho zboru 
solidarity (ďalej len „program“) s cieľom 
umožniť mladým ľuďom v celej Únii 
zmysluplným spôsobom prispievať k
fungovaniu spoločnosti, prejavovať 
solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti
a vzťahy, a to na základe ich praktických 
skúseností pri činnostiach na úrovni 
komunity.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Mladým ľuďom by sa mali 
poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na 
zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré 
by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie 
konať v prospech komunít a zároveň získať 
užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti 
potrebné pre ich osobný, vzdelávací, 
sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, 
čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. 
Týmito činnosťami by sa podporila aj
mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov 
a pracovníkov.

(5) Mladým ľuďom, a to i tým s 
nedostatkom príležitostí, by sa mali
poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na 
zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré 
by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie 
konať v prospech komunít a zároveň získať 
užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti 
potrebné pre ich osobný, vzdelávací, 
sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, 
čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. 
Týmito činnosťami by sa zároveň mala 
podporiť mobilita mladých 
dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov, 
ako aj multikultúrna výmena.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Solidárne činnosti ponúkané 
mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom 
zmysle, že by mali reagovať na 
neuspokojené spoločenské potreby, 
prispievať k posilňovaniu komunít,
ponúkať mladým ľuďom príležitosť na 
získanie cenných poznatkov a schopností, 
mali by byť finančne dostupné pre 
mladých ľudí a mali by sa vykonávať 
v bezpečnom a zdravom prostredí.

(6) Solidárne činnosti ponúkané 
mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom 
zmysle, že by mali prispievať k 
dosahovaniu cieľov Európskeho zboru 
solidarity a pomôcť prekonávať sociálne 
výzvy, posilňovať solidaritu a zároveň 
riešiť potreby miestnych komunít.
Solidárne činnosti by mali ponúkať 
mladým ľuďom príležitosť na získanie 
cenných znalostí a schopností pre osobný, 
sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, 
zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a 
odbornej prípravy, mali by byť dostupné 
pre všetkých mladých ľudí, pričom by sa 
malo vyvíjať osobitné úsilie o podporu 
účasti mladých ľudí s nedostatkom 
príležitostí, a mali by sa vykonávať v
bezpečnom a zdravom prostredí a byť 
náležite uznávané. Solidárne činnosti by 
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nemali mať negatívny vplyv na existujúce 
pracovné miesta alebo stáže a mali by 
prispievať k posilneniu záväzkov 
spoločností v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov, a to bez toho, aby 
ich nahradili.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky zbor solidarity funguje 
ako jednotné kontaktné miesto pre 
solidárne činnosti v celej Únii a za jej 
hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a 
komplementarita s ďalšími príslušnými 
politikami a programami Únie. Európsky
zbor solidarity stavia na silných stránkach 
a synergii predchádzajúcich a existujúcich 
programov, konkrétne Európskej 
dobrovoľníckej služby a iniciatívy 
Dobrovoľníci pomoci EÚ. Dopĺňa takisto 
úsilie členských štátov zamerané na 
podporu mladých ľudí a uľahčenie ich 
prechodu zo školy do zamestnania v rámci 
záruky pre mladých ľudí tým, že im 
poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh 
práce vo forme stáží alebo pracovných 
miest v oblastiach súvisiacich so 
solidaritou v ich domovskom členskom 
štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj 
komplementarita s existujúcimi sieťami na 
úrovni Únie relevantnými pre činnosti 
Európskeho zboru solidarity, ako je 
napríklad európska sieť verejných služieb 
zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. 
Okrem toho by sa mala zabezpečiť
komplementarita medzi existujúcimi 
súvisiacimi systémami, konkrétne 
vnútroštátnymi systémami solidarity a 
programami mobility pre mladých ľudí, a 
Európskym zborom solidarity, pričom by
sa v prípade potreby malo vychádzať z
osvedčených postupov.

(7) Európsky zbor solidarity funguje 
ako jednotné kontaktné miesto pre 
solidárne činnosti v celej Únii a za jej 
hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a 
komplementarita s ďalšími príslušnými 
politikami, programami a nástrojmi Únie. 
Európsky zbor solidarity stavia na silných 
stránkach a synergii predchádzajúcich 
a existujúcich programov, konkrétne 
Európskej dobrovoľníckej služby 
a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ. 
Dopĺňa takisto úsilie členských štátov 
zamerané na podporu mladých ľudí 
a uľahčenie ich prechodu zo školy do 
zamestnania v rámci systémov, ako 
napríklad záruka pre mladých ľudí, tým, 
že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup 
na trh práce vo forme stáží alebo 
pracovných miest v oblastiach súvisiacich 
so solidaritou v ich domovskom členskom 
štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj 
komplementarita s existujúcimi sieťami na 
úrovni Únie relevantnými pre činnosti 
Európskeho zboru solidarity, ako je 
napríklad európska sieť verejných služieb 
zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. 
Okrem toho by sa mala podporovať
komplementarita a lojálna spolupráca 
medzi existujúcimi súvisiacimi systémami
a Európskym zborom solidarity, najmä so
systémami solidarity, dobrovoľníctva, 
občianskej služby a mobility pre mladých 
ľudí, ktoré sú zavedené na vnútroštátnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni, a 
prípadne aj s prioritami týkajúcimi sa 
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solidarity a mládeže v účastníckych 
krajinách v prípade potreby, s cieľom 
vzájomne zlepšiť a obohatiť dosah a 
kvalitu takýchto systémov a stavať na
osvedčených postupoch. Európsky zbor 
solidarity by nemal nahradiť podobné 
programy národnej solidarity, 
dobrovoľníctva, občianskej služby a 
mobility. Mal by sa zabezpečiť rovnaký 
prístup pre všetkých mladých ľudí 
k solidárnym činnostiam na vnútroštátnej 
úrovni. Mali by sa podnecovať 
partnerstvá s európskymi sieťami, ktoré 
sa špecializujú na naliehavé sociálne 
problémy.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Európsky zbor solidarity prináša 
nové príležitosti pre mladých ľudí, aby 
mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, 
absolvovať stáž alebo pracovať 
v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako 
aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti 
solidarity na základe svojej vlastnej 
iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú
k posilňovaniu ich osobného, 
vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho 
a profesijného rozvoja. Európsky zbor 
solidarity takisto poskytuje účastníkom 
a organizáciám Európskeho zboru 
solidarity podporu na činnosti súvisiace s 
vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na 
zabezpečenie kvality podporovaných 
činností a na zlepšenie potvrdenia 
výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje 
k európskej spolupráci relevantnej pre 
mladých ľudí a k zvyšovaniu 
informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

(9) Európsky zbor solidarity prináša 
nové príležitosti pre mladých ľudí, aby 
mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, 
absolvovať stáž alebo pracovať 
v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako 
aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti 
solidarity na základe svojej vlastnej 
iniciatívy. Tieto príležitosti by mali 
pomôcť reagovať na neuspokojené 
spoločenské potreby a prispievať k
posilňovaniu komunít i zlepšovaniu ich 
osobného, vzdelávacieho, sociálneho, 
občianskeho a profesijného rozvoja. 
Európsky zbor solidarity takisto poskytuje 
účastníkom a organizáciám Európskeho 
zboru solidarity podporu na činnosti 
súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj 
opatrenia na zabezpečenie kvality 
podporovaných činností a na zlepšenie 
potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa 
prispeje k európskej spolupráci relevantnej 
pre mladých ľudí a k zvyšovaniu 
informovanosti o jej pozitívnom vplyve. 
Malo by sa tým tiež prispieť k podpore a 
posilneniu existujúcich organizácií, ktoré 
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vykonávajú solidárne činnosti.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Tieto činnosti by mali byť 
prospešné pre komunity a zároveň 
podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, 
občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, 
môžu mať podobu dobrovoľníckych 
činností, stáží a pracovných miest, 
projektov alebo činností súvisiacich s 
vytváraním sietí zameraných na rôzne 
oblasti, ako je vzdelávanie a odborná 
príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, 
podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, 
občianstvo a demokratická angažovanosť, 
životné prostredie a ochrana prírody, 
opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie 
katastrofám, pripravenosť a obnova, 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
potravinová a nepotravinová pomoc, 
zdravie a dobré životné podmienky, 
tvorivosť a kultúra, telesná výchova 
a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, 
prijímanie a integrácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, územná 
spolupráca a súdržnosť a cezhraničná 
spolupráca. Mali by zahŕňať solídny 
rozmer vzdelávania a odbornej prípravy 
prostredníctvom príslušných činností, ktoré 
možno ponúknuť účastníkom pred 
vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej 
a po jej skončení.

(10) Tieto činnosti by mali byť 
prospešné pre komunity a zároveň 
podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, 
občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, 
môžu mať podobu dobrovoľníckych 
činností, stáží a pracovných miest, 
projektov alebo činností súvisiacich s 
vytváraním sietí zameraných na rôzne 
oblasti, ako je vzdelávanie a odborná 
príprava, sociálne začlenenie a integrácia 
osôb so zdravotným postihnutím, 
zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, 
a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a
demokratická angažovanosť, životné 
prostredie a ochrana prírody, opatrenia v 
oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, 
pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka, potravinová a
nepotravinová pomoc, zdravie a dobré 
životné podmienky, tvorivosť a kultúra, 
ochrana dedičstva, telesná výchova a
šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, 
pomoc mladým, prijímanie a integrácia 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 
územná spolupráca a súdržnosť a
cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať 
solídny rozmer vzdelávania a odbornej 
prípravy prostredníctvom príslušných 
činností, ktoré možno ponúknuť 
účastníkom pred vykonávaním solidárnej 
činnosti, počas nej a po jej skončení.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Dobrovoľnícke činnosti (v rámci 
Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých 
skúseností v kontexte neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia sa, čo 
posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací 
a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo 
a zamestnateľnosť mladých ľudí. 
Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať 
nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už 
existujúce platené zamestnanie, ani sa 
nesmú považovať za jeho náhradu. 
Komisia a členské štáty by mali 
spolupracovať vzhľadom na politiky v 
oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou 
otvorenej metódy koordinácie.

(11) Dobrovoľnícke činnosti (v rámci 
Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých 
skúseností v kontexte neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia sa, čo 
posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací 
a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo, 
demokratickú účasť a zamestnateľnosť 
mladých ľudí. Dobrovoľníctvo by sa malo 
vykonávať na základe písomnej dohody 
o dobrovoľníckej činnosti a
dobrovoľnícke činnosti by nemali mať 
nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už 
existujúce platené zamestnanie, ani sa 
nesmú považovať za jeho náhradu. 
Komisia a členské štáty by mali 
spolupracovať vzhľadom na politiky v 
oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou 
otvorenej metódy koordinácie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Stáže a pracovné miesta 
v oblastiach súvisiacich so solidaritou 
môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie 
príležitosti pre vstup na trh práce 
a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových 
spoločenských výziev. Môže to pomôcť 
zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu
mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich 
prechod zo vzdelávania do zamestnania, 
čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu 
práce. Stáže ponúkané v rámci 
Európskeho zboru solidarity sa riadia 
zásadami kvality uvedenými v odporúčaní 
Rady o rámci kvality pre stáže21. Ponúkané 
stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí 
predstavujú odrazový mostík pre vstup na 
trh práce, a preto ich sprevádza primeraná 
podpora po vykonaní činnosti. Stáže 

(12) Ľahko dostupné stáže a pracovné 
miesta by mali byť jasne oddelené 
od dobrovoľníckej činnosti, a to 
z finančného aj organizačného hľadiska.
Stáže by nikdy nemali viesť k nahradeniu 
práce. Platené stáže a pracovné miesta 
však môžu predstavovať motiváciu pre 
znevýhodnených mladých ľudí a mladých 
ľudí s nedostatkom príležitostí 
zúčastňovať sa na solidárnych 
činnostiach, ku ktorým by inak nemali 
prístup, a súčasne poskytovať jasnú 
európsku pridanú hodnotu tým, že budú 
prispievať k riešeniu otvorených 
sociálnych problémov a posilňovaniu 
miestnych komunít. Stáže môžu uľahčiť 
prechod mladých ľudí od vzdelávania 
k zamestnaniu a môžu pomôcť zvýšiť 
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a pracovné miesta podporujú príslušní 
aktéri na trhu práce, najmä verejné
a súkromné služby zamestnanosti, sociálni 
partneri a obchodné komory a odmeňuje 
ich účastnícka organizácia. Účastnícke 
organizácie by mali podať žiadosť 
o finančné prostriedky prostredníctvom 
príslušného vykonávacieho orgánu 
Európskeho zboru solidarity s cieľom 
poskytovať sprostredkovacie služby medzi 
mladými účastníkmi a zamestnávateľmi 
ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta 
v odvetviach solidarity.

zamestnateľnosť mladých ľudí, čo je 
kľúčom k dosiahnutiu ich udržateľného 
začlenenia na trhu práce. Ponúkané stáže 
a pracovné miesta pre mladých ľudí 
predstavujú odrazový mostík pre vstup na 
trh práce. Stáže a pracovné miesta 
ponúkané v rámci Európskeho zboru 
solidarity by mali byť vždy platené 
účastníckou organizáciou, ktorá je 
hostiteľským alebo zamestnávateľským 
subjektom vo vzťahu k účastníkovi. Stáže 
by mali byť založené na písomnej dohode 
o stáži, a to prípadne v súlade s 
uplatniteľným právom krajiny, v ktorej sa 
stáž uskutočňuje, a mali by sa riadiť 
zásadami uvedenými v odporúčaní Rady 
z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže, 
mali by byť vždy platené a založené 
na písomnej dohode21. Pracovné miesta by 
mali vychádzať z pracovnej zmluvy 
uzatvorenej v súlade s vnútroštátnym 
právom a/alebo platnou kolektívnou 
zmluvou účastníckej krajiny, v ktorej sa 
práca vykonáva. Finančná podpora 
účastníckej organizácie ponúkajúcej 
pracovné miesta by nemala prekračovať 
12 mesiacov. Účastnícke organizácie by 
mali podať žiadosť o finančné prostriedky 
prostredníctvom príslušného 
vykonávacieho orgánu Európskeho zboru 
solidarity s cieľom poskytovať 
sprostredkovacie služby medzi mladými 
účastníkmi a zamestnávateľmi 
ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v 
odvetviach solidarity. Stáže a pracovné 
miesta by mali byť spojené s primeranou 
prípravou, odbornou prípravou na 
pracovisku a podporou po umiestnení v 
súvislosti s účasťou účastníka. Stáže a 
pracovné miesta by mohli podporovať 
príslušní aktéri na trhu práce, najmä 
verejné a súkromné služby zamestnanosti, 
sociálni partneri a obchodné komory, ako 
aj členské organizácie EURES v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/58921a v prípade 
cezhraničných činností.

__________________ __________________
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21 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 
týkajúce sa európskeho rámca pre 
kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. 
v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Odporúčanie Rady zo 14. marca 2014 o 
rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 
27.3.2014, s. 1).

21a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o 
Európskej sieti služieb zamestnanosti 
(EURES), prístupe pracovníkov k službám 
v oblasti mobility a o ďalšej integrácii 
trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 
107, 22.4.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a) Malo by sa vyvinúť úsilie na 
zabezpečenie sprístupnenia stáží 
a pracovných miest všetkým mladým 
ľuďom, najmä mladým ľuďom s 
nedostatkom príležitostí zúčastňovať sa 
na solidárnych činnostiach vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím, sociálnym 
alebo kultúrnym znevýhodnením, 
migrantov a obyvateľov izolovaných 
vidieckych oblastí a najvzdialenejších 
regiónov Únie. 

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Iniciatívny duch mladých ľudí je 
dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh 
práce. Európsky zbor solidarity prispieva 
k posilňovaniu tohto aspektu tak, že 
mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby 
navrhli a realizovali svoje vlastné projekty 
zamerané na riešenie konkrétnych 

(13) Iniciatívny duch mladých ľudí a ich 
aktívne občianstvo je dôležitým prínosom 
pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor 
solidarity prispieva k posilňovaniu tohto 
aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka 
príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje 
vlastné projekty zamerané na riešenie 
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problémov v prospech ich miestnych 
komunít. Tieto projekty predstavujú
príležitosť na realizáciu nápadov 
a podporujú mladých ľudí, aby sa sami 
stali hybnou silou solidárnych činností. 
Zároveň slúžia ako odrazový mostík 
umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov 
Európskeho zboru solidarity do 
solidárnych činností a predstavujú prvý 
krok smerom k ich podpore, aby 
vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť
alebo si založili združenie, mimovládnu 
organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci
v oblasti solidarity, neziskovom či
mládežníckom sektore.

konkrétnych problémov v prospech ich 
miestnych komunít. Tieto projekty by mali 
predstavovať príležitosť pre mladých ľudí 
na rozvoj inovatívnych riešení a realizáciu 
nápadov udržateľným spôsobom s cieľom 
podporiť ich v tom, aby sa sami stali 
hybnou silou solidárnych činností. Zároveň 
by mohli slúžiť ako odrazový mostík 
umožňujúci ďalšie zapojenie do 
solidárnych činností a mohli by 
predstavovať prvý krok smerom k
podnieteniu účastníkov Európskeho zboru 
solidarity, aby sa angažovali v sociálnom 
podnikaní alebo pracovali ako 
dobrovoľníci v združeniach, 
mimovládnych organizáciách (MVO), 
mládežníckych organizáciách alebo iných 
subjektoch pôsobiacich v oblasti 
solidarity, v neziskovom a mládežníckom 
sektore a v oblasti zdravotného 
postihnutia a aby si zakladali vlastné 
združenia. Cieľom podpory po umiestnení 
je pomáhať mladým ľuďom, aby sa 
naďalej angažovali a aktívne pôsobili v 
oblasti solidarity, a to i prostredníctvom 
zapojenia do združení, družstiev, 
sociálnych podnikov, mládežníckych 
organizácií a komunitných centier, ako aj 
v sektore na podporu osôb so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Mladí ľudia a organizácie zapojené 
do Európskeho zboru solidarity by mali 
mať pocit, že patria do spoločenstva 
jednotlivcov a subjektov odhodlaných 
zvýšiť solidaritu v celej Európe. 
Účastnícke organizácie zároveň potrebujú 
podporu, aby sa posilnila ich schopnosť 
ponúkať kvalitné činnosti čoraz väčšiemu 
počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity 
podporuje činnosti súvisiac s vytváraním 
sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti 

(14) Mladí ľudia a organizácie zapojené 
do Európskeho zboru solidarity by mali 
mať pocit, že patria do spoločenstva 
jednotlivcov a subjektov odhodlaných 
zvýšiť solidaritu v celej Európe. 
Účastnícke organizácie zároveň potrebujú 
podporu, aby sa posilnila ich schopnosť 
ponúkať kvalitné činnosti čoraz väčšiemu 
počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity 
podporuje činnosti súvisiac s vytváraním 
sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti 
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mladých ľudí a účastníckych organizácií 
v ich komunite, na posilnenie ducha 
Európskeho zboru solidarity, ako aj na 
podporu výmeny užitočných postupov 
a skúseností. Tieto činnosti takisto 
prispievajú k zvyšovaniu informovanosti 
o Európskom zbore solidarity medzi 
verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj 
k získavaniu spätnej väzby od účastníkov 
a účastníckych organizácií o implementácii 
Európskeho zboru solidarity.

mladých ľudí a účastníckych organizácií 
v ich komunite, na posilnenie ducha 
Európskeho zboru solidarity, ako aj na 
podporu výmeny najlepších postupov 
a skúseností. Tieto činnosti takisto 
prispievajú k zvyšovaniu informovanosti 
o Európskom zbore solidarity medzi 
verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj 
k získavaniu spätnej väzby od účastníkov 
a účastníckych organizácií o implementácii 
Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu kvality činností a 
ďalších príležitostí ponúkaných v rámci 
Európskeho zboru solidarity, najmä 
prostredníctvom poskytovania odbornej 
prípravy, jazykovej podpory, poistenia, 
administratívnej podpory a podpory 
účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj 
prostredníctvom potvrdenia znalostí, 
zručností a schopností získaných vďaka 
skúsenosti s Európskym zborom solidarity. 
Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana 
dobrovoľníkov, ktorí by sa nemali vysielať 
do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach 
medzinárodných a vnútroštátnych 
ozbrojených konfliktov.

(15) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu kvality solidárnych 
činností a ďalších príležitostí ponúkaných 
v rámci Európskeho zboru solidarity, 
najmä prostredníctvom účastníkom online 
a offline odbornej prípravy a jazykovej 
podpory spôsobom, ktorým sa dodrží 
zásada viacjazyčnosti, poskytovania 
poistenia, administratívnej podpory a 
podpory účastníkov po vykonaní činnosti, 
ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, 
zručností a schopností získaných vďaka 
skúsenosti s Európskym zborom solidarity. 
Tieto podporné opatrenia by sa mali 
vytvoriť a poskytovať v spolupráci 
s mládežníckymi organizáciami a inými 
neziskovými organizáciami 
a organizáciami občianskej spoločnosti 
s cieľom využiť ich odborné znalosti 
v tejto oblasti. Pri uvedených opatreniach 
by sa malo zohľadniť prostredie a povaha 
činností, ktoré vykonávajú účastníci, s 
osobitným zreteľom na všetky prípadné 
riziká. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a
ochrana účastníkov, najmä pokiaľ ide o 
deti a osoby v zraniteľnej situácii, pričom 
dobrovoľníci by sa nemali vysielať do 
operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach 
medzinárodných a vnútroštátnych 
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ozbrojených konfliktov, ani do zariadení, 
ktoré sú v rozpore s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv alebo 
politikami Únie, ako napríklad záväzok 
ukončiť umiestňovanie detí do ústavnej 
starostlivosti a opatrenia zakazujúce 
využívať EŠIF na údržbu pobytových 
zariadení. 

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) V prípade solidárnych činností, 
ktoré zahŕňajú deti, by mali mať priamy 
kontakt s deťmi iba účastníci, ktorí majú 
príslušnú kvalifikáciu, pričom by mali 
pred začatím činnosti absolvovať odbornú 
prípravu v oblasti ochrany detí a 
previerku. Počas činnosti by mali byť 
zavedené príslušné bezpečnostné politiky 
a postupy na ochranu detí a účastníkov, 
pričom tí by mali byť predmetom 
priebežného dohľadu, aby sa zabezpečilo 
účinné vykonávanie politík v oblasti 
ochrany detí. 

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme zaručenia, aby činnosti 
Európskeho zboru solidarity mali vplyv na 
osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky 
a profesijný rozvoj účastníkov, by sa 
znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré 
predstavujú výsledky vzdelávania počas 
činnosti, mali náležite identifikovať 
a zdokumentovať s prihliadnutím na 
vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa 
odporúča v odporúčaní Rady 
z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní 

(16) V záujme zaručenia, aby činnosti 
Európskeho zboru solidarity mali vplyv na 
osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky 
a profesijný rozvoj účastníkov, by sa 
znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré 
predstavujú výsledky vzdelávania počas 
činnosti, mali náležite identifikovať 
a zdokumentovať s prihliadnutím na 
vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa 
odporúča v odporúčaní Rady 
z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní 
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neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia sa22.

neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia sa22. Na tento účel by sa podľa 
potreby malo podnecovať využívanie 
účinných nástrojov na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni na uznávanie 
neformálneho vzdelávania a 
informálneho učenia sa, ako napríklad 
Youthpass a Europass.

__________________ __________________

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1 – 5).

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 
o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 
22.12.2012, s. 1 – 5).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Značkou kvality by sa malo 
zabezpečiť dodržiavanie zásad 
a požiadaviek Európskeho zboru solidarity 
zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ 
ide o ich práva a povinnosti počas všetkých 
fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky 
kvality je nevyhnutným predpokladom 
účasti, ale nemalo by viesť automaticky 
k financovaniu v rámci Európskeho zboru 
solidarity.

(17) Značkou kvality by sa malo 
zabezpečiť dodržiavanie zásad a
požiadaviek Európskeho zboru solidarity 
zo strany účastníckych organizácií. Mali 
by sa zaviesť osobitné značky kvality pre 
dobrovoľníctvo a stáže a pracovné miesta 
s ohľadom na osobitné charakteristiky 
každej zložky, aby sa zabezpečilo účinné 
a nepretržité dodržiavanie zásad a 
požiadaviek Európskeho zboru solidarity 
zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ 
ide o ich práva a povinnosti počas všetkých 
fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky 
kvality by malo byť nevyhnutným 
predpokladom účasti, ale nemalo by viesť 
automaticky k financovaniu v rámci 
Európskeho zboru solidarity. Proces, ktorý 
vedie k prideleniu značky kvality, by 
nemal vytvárať ďalšiu byrokraciu, ktorá 
by odradila organizácie a súkromné 
podniky od prispievania do Európskeho 
zboru solidarity.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Portál Európskeho zboru solidarity 
by sa mal neustále rozvíjať s cieľom
zabezpečiť ľahký prístup k Európskemu 
zboru solidarity a poskytovať jednotné 
kontaktné miesto pre jednotlivcov 
a organizácie, ktoré majú záujem okrem 
iného o registráciu, identifikáciu 
a porovnávanie profilov a príležitostí, 
vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online 
odbornú prípravu, jazykové kurzy 
a podporu po vykonaní činnosti. Zároveň 
by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, 
ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(23) Portál Európskeho zboru solidarity 
by sa mal neustále rozvíjať s cieľom 
zabezpečiť ľahký prístup – ktorý by mal 
byť bezbariérový pre osoby so zdravotným 
postihnutím – k Európskemu zboru 
solidarity a poskytovať jednotné kontaktné 
miesto pre jednotlivcov a organizácie, 
ktoré majú záujem okrem iného o
registráciu, identifikáciu a porovnávanie 
profilov a príležitostí, vytváranie sietí a
virtuálne výmeny, online odbornú 
prípravu, jazykové kurzy a podporu po 
vykonaní činnosti. Zároveň by mal mať aj 
ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

24a) Na zaistenie dobrého fungovania 
programu a včasného zavedenia opatrení 
je nevyhnutné zaviesť v rámci pracovných 
programov Európskeho zboru solidarity 
mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby sa 
registrovaným mladým ľuďom 
predkladali ponuky v primeranej 
a relatívne predvídateľnej lehote. 
Registrovaným osobám by sa preto mali 
zasielať pravidelné informácie a 
aktualizácie o dostupných umiestneniach 
a aktívne zapojených účastníckych 
organizáciách s cieľom stimulovať ich 
angažovanosť v Európskom zbore 
solidarity po ich registrácii a zároveň im 
poskytnúť príležitosť priamo kontaktovať 
aktérov pôsobiacich v oblasti solidarity na 
vnútroštátnej aj európskej úrovni.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti 
podporované Európskym zborom solidarity 
boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a 
najmä tým najviac znevýhodneným. Mali 
by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom 
podporovať sociálne začleňovanie a účasť 
znevýhodnených mladých ľudí, ako aj 
zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce 
z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí 
a najvzdialenejších regiónov Únie 
a zámorských krajín a území. V rovnakom 
duchu by sa účastnícke krajiny mali 
usilovať prijať všetky primerané opatrenia 
na odstránenie právnych 
a administratívnych prekážok riadneho 
fungovania Európskeho zboru solidarity. 
Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, 
aby bolo dotknuté schengenské acquis 
a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 
vyriešiť administratívne otázky, ktoré 
spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza 
a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní 
európskeho preukazu zdravotného 
poistenia v prípade cezhraničných činností 
v rámci Európskej únie.

(28) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti 
podporované Európskym zborom solidarity 
boli prístupné všetkým mladým ľuďom, 
najmä mladým ľuďom s nedostatkom 
príležitostí, ako sa podrobnejšie uvádza v 
stratégii pre začlenenie a rozmanitosť 
vypracovanej a uplatňovanej v rámci 
programu Erasmus+ v oblasti mládeže. 
Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, ako 
napríklad vhodné formáty solidárnych 
činností a personalizovaného 
poradenstva, s cieľom podporovať sociálne 
začleňovanie a účasť znevýhodnených 
mladých ľudí a mladých ľudí so 
zdravotným postihnutím, ako aj 
zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z
odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a
najvzdialenejších regiónov Únie a
zámorských krajín a území. V rovnakom 
duchu by sa účastnícke krajiny mali 
usilovať prijať všetky primerané opatrenia 
na odstránenie právnych 
a administratívnych prekážok riadneho 
fungovania Európskeho zboru solidarity. 
Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, 
aby bolo dotknuté schengenské acquis 
a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 
vyriešiť administratívne otázky, ktoré 
spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza 
a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní 
európskeho preukazu zdravotného 
poistenia v prípade cezhraničných činností 
v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme lepšieho dosahovania 
cieľov programu by Komisia, členské štáty 
a národné agentúry mali podľa možnosti 
úzko spolupracovať v partnerstve s 
mimovládnymi organizáciami, 
mládežníckymi organizáciami a miestnymi 
zainteresovanými stranami, ktoré majú 
odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti 
solidarity.

(39) V záujme lepšieho dosahovania 
cieľov programu by Komisia, členské štáty 
a národné agentúry mali úzko 
spolupracovať v partnerstve s 
mimovládnymi organizáciami, 
mládežníckymi organizáciami, 
organizáciami zastupujúcimi osoby so 
zdravotným postihnutím a miestnymi 
zainteresovanými stranami, ktoré majú 
odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti 
solidarity.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu 
komunikáciu so širokou verejnosťou 
a posilniť synergiu komunikačných 
činností realizovaných na podnet Komisie 
by zdroje pridelené na komunikáciu podľa 
tohto nariadenia mali prispievať aj 
k zahrnutiu informovania o politických 
prioritách Únie za predpokladu, že súvisia 
so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

(40) S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu 
komunikáciu so širokou verejnosťou a
posilniť synergiu komunikačných činností 
realizovaných na podnet Komisie by zdroje 
pridelené na komunikáciu podľa tohto 
nariadenia mali prispievať aj k zahrnutiu
bezbariérového informovania o politických 
prioritách Únie za predpokladu, že súvisia 
so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „solidárna činnosť“ je 
vysokokvalitná dočasná činnosť 
prispievajúca k dosahovaniu cieľov 
Európskeho zboru solidarity, ktorá môže 
mať podobu dobrovoľníckych činností, 
stáží, pracovných miest, solidaritných 
projektov a činností súvisiacich s 

1. „solidárna činnosť“ je 
vysokokvalitná dočasná činnosť 
prispievajúca k dosahovaniu cieľov 
Európskeho zboru solidarity, ktorá môže 
mať podobu dobrovoľníckych činností, 
stáží, pracovných miest, solidaritných 
projektov a činností súvisiacich s 
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vytváraním sietí v rôznych oblastiach 
vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca 
európsku pridanú hodnotu a súlad so 
zdravotnými a bezpečnostnými predpismi;

vytváraním sietí v rôznych oblastiach 
vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca 
európsku pridanú hodnotu a súlad so 
zdravotnými a bezpečnostnými predpismi, 
pričom nezahŕňa činnosti v rozpore s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv a politikami Únie, ako je 
záväzok ukončiť umiestňovanie detí a 
osôb so zdravotným postihnutím do 
ústavnej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „mladí ľudia s nedostatkom 
príležitostí“ sú mladí ľudia, ktorí čelia 
určitým prekážkam, ktoré im bránia v tom, 
aby mali účinný prístup k príležitostiam v 
rámci programu z ekonomických, zo 
sociálnych, z kultúrnych, geografických 
alebo zo zdravotných dôvodov alebo z 
dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a
ťažkosti vo vzdelávaní;

4. „mladí ľudia s nedostatkom 
príležitostí“ sú mladí ľudia, ktorí čelia 
určitým prekážkam, ktoré im bránia v tom, 
aby mali účinný prístup k príležitostiam v 
rámci programu z ekonomických, zo 
sociálnych, z kultúrnych, geografických 
alebo zo zdravotných dôvodov alebo z 
dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie,
ťažkosti vo vzdelávaní alebo vyrastanie v 
ústavnej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „účastnícka organizácia“ je 
akýkoľvek verejný alebo súkromný 
subjekt, a to miestny, regionálny, 
vnútroštátny alebo medzinárodný, ktorému 
bola udelená značka kvality Európskeho 
zboru solidarity;

5. „účastnícka organizácia“ je 
akýkoľvek verejný alebo súkromný ziskový 
či neziskový subjekt, a to miestny, 
regionálny, vnútroštátny alebo 
medzinárodný, ktorému bola udelená 
značka kvality Európskeho zboru 
solidarity, čím sa zabezpečuje, že tento 
subjekt je schopný vykonávať solidárne 
činnosti v súlade s cieľmi Európskeho 
zboru solidarity, a ktorý ponúka 
účastníkovi dobrovoľnícku prácu, stáž 
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alebo pracovnú príležitosť alebo vykonáva 
a podporuje iné činnosti v rámci 
Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „dobrovoľnícka činnosť“ je 
solidárna činnosť, ktorá sa uskutočňuje 
ako dobrovoľná, neplatená činnosť 
vykonávaná najviac 12 mesiacov;

6. „dobrovoľnícka činnosť“ je 
solidárna činnosť, ktorá sa vykonáva 
formou dobrovoľnej neplatenej činnosti v 
trvaní najviac 12 mesiacov a ktorá 
mladým ľuďom poskytuje príležitosť 
prispievať k práci účastníckych 
organizácií pri činnostiach súvisiacich so 
solidaritou v prospech komunít, v ktorých 
sa dané činnosti vykonávajú;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „stáž“ je solidárna činnosť počas 
obdobia od dvoch do šiestich mesiacov, 
ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 
12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí 
účastnícka organizácia v úlohe hostiteľa 
účastníka Európskeho zboru solidarity;

7. „stáž“ je platená solidárna činnosť, 
ktorá má formu pracovnej praxe v 
účastníckej organizácii počas obdobia od 
troch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá 
predĺžiť len raz a na maximálne 12 
mesiacov, ktorú ponúka a hradí účastnícka 
organizácia v úlohe hostiteľa účastníka 
Európskeho zboru solidarity a ktorej 
súčasťou je prvok vzdelávania na získanie 
príslušných zručností a skúseností;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „pracovné miesto“ je solidárna 
činnosť počas obdobia od dvoch do 
dvanástich mesiacov, ktorú hradí 
účastnícka organizácia zamestnávajúca 
účastníka Európskeho zboru solidarity;

8. „pracovné miesto“ je platená 
solidárna činnosť počas obdobia od troch
do dvanástich mesiacov, ktorej súčasťou 
je prvok vzdelávania a odbornej prípravy, 
ktorá je založená na písomnej dohode a 
ktorú ponúka a hradí účastnícka 
organizácia zamestnávajúca účastníka 
Európskeho zboru solidarity, pričom táto 
činnosť nenahrádza existujúcu pracovnú 
príležitosť;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „značka kvality“ je osvedčenie 
udeľované účastníckej organizácii, ktorá 
chce ponúkať solidárne činnosti v rámci 
Európskeho zboru solidarity, a to v úlohe 
hostiteľa a/alebo v rámci podpornej 
funkcie;

10. „značka kvality“ je osvedčenie 
udeľované organizácii, ktorá chce ponúkať 
solidárne činnosti, a to v úlohe hostiteľa 
a/alebo v rámci podpornej funkcie vrátane 
vysielajúcej funkcie, ktoré potvrdzuje, že 
organizácia je schopná zabezpečiť kvalitu 
solidárnych činností v súlade so zásadami 
a s cieľmi Európskeho zboru solidarity, a 
ktoré sa udeľuje podľa rôznych 
špecifických požiadaviek v závislosti od 
typu solidárnej činnosti a funkcie 
organizácie; pre dobrovoľníctvo a stáže a 
pracovné miesta sa zavedú osobitné 
značky kvality;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Ciele programu Ciele programu
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1. Všeobecným cieľom programu je 
zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií 
na dostupných a vysokokvalitných 
solidárnych činnostiach, a tým prispieť 
k posilňovaniu súdržnosti, solidarity 
a demokracie v Únii a mimo nej, riešiť
spoločenské a humanitárne výzvy na 
mieste, predovšetkým v snahe podporiť 
sociálne začlenenie.

1. Všeobecným cieľom programu je 
presadzovať solidaritu, demokraciu a
súdržnosť v Únii a mimo nej, podporovať 
komunity a reagovať na spoločenské a
humanitárne výzvy na mieste, 
predovšetkým v snahe podporiť sociálne 
začlenenie a demokratickú účasť, a to 
zvyšovaním angažovanosti mladých ľudí a 
organizácií v dostupných a kvalitných 
solidárnych činnostiach.

2. Špecifickým cieľom programu je 
poskytovať mladým ľuďom vrátane 
mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 
ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa 
do solidárnych činností v Európe a vo svete 
a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať 
ich schopnosti, ako aj uľahčovať ich 
zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

2. Špecifickým cieľom programu je 
poskytovať mladým ľuďom vrátane 
mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 
ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa 
do solidárnych činností v Európe a vo svete 
a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať 
ich schopnosti a rozvíjať ich zručnosti, 
ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť a
prechod na trh práce.

3. Ciele programu sa plnia v rámci 
týchto dvoch zložiek akcií:

3. Ciele programu sa plnia v rámci 
týchto dvoch zložiek akcií:

a) účasť mladých ľudí na 
solidárnych činnostiach zameraných na 
riešenie spoločenských výziev 
podľa článku 6;

a) solidárne činnosti zamerané na 
riešenie spoločenských výziev podľa
článku 6;

b) účasť mladých ľudí na 
humanitárnej pomoci súvisiacej so 
solidárnymi činnosťami (Európsky
dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu 
pomoc) podľa článku 10.

b) Európsky dobrovoľnícky zbor pre 
humanitárnu pomoc podľa článku 10.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stáže a pracovné miesta 
podľa článku 8;

b) kvalitné stáže a pracovné miesta 
podľa článku 8; 

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ich prístupu s cieľom zapojiť 
mladých ľudí z rôznych prostredí;

d) ich inkluzívnosti a skutočnej 
schopnosti zapojiť mladých ľudí z rôznych 
prostredí vrátane mladých ľudí so 
zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

Akcie spoločné pre obe zložky Akcie spoločné pre obe zložky

1. Cieľom činností súvisiacich s 
vytváraním sietí podľa článku 4 ods. 1 
písm. d) je:

1. Cieľom činností súvisiacich s 
vytváraním sietí podľa článku 4 ods. 1 
písm. d) je:

a) posilniť kapacity účastníckych 
organizácií s cieľom ponúkať kvalitné 
projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov 
Európskeho zboru solidarity;

a) posilniť kapacity účastníckych 
organizácií s cieľom ponúkať kvalitné 
projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov 
Európskeho zboru solidarity;

b) prilákať nováčikov, mladých ľudí aj 
účastnícke organizácie;

b) prilákať nováčikov, mladých ľudí aj 
účastnícke organizácie;

ba) uľahčiť prístup osôb so zdravotným 
postihnutím ku všetkým ponúkaným 
činnostiam;

c) poskytovať príležitosti na podanie 
spätnej väzby o solidárnych činnostiach a

c) poskytovať spätnú väzbu o
solidárnych činnostiach a

d) prispievať k výmene skúseností 
a posilňovať zmysel spolupatričnosti medzi 
jednotlivcami a subjektmi zúčastňujúcimi 
sa na Európskom zbore solidarity, a tak 
podporovať jeho širší pozitívny účinok.

d) prispievať k výmene skúseností 
a posilňovať zmysel spolupatričnosti medzi 
jednotlivcami a subjektmi zúčastňujúcimi 
sa na Európskom zbore solidarity, a tak 
podporovať jeho širší pozitívny účinok.

2. Opatrenia v oblasti kvality 
a podporné opatrenia podľa článku 4 ods. 1 
písm. e) zahŕňajú:

2. Opatrenia v oblasti kvality 
a podporné opatrenia podľa článku 4 ods. 1 
písm. e) zahŕňajú:

a) opatrenia zamerané na 
zabezpečenie kvality dobrovoľníckych 
činností, stáží alebo pracovných miest
vrátane odbornej prípravy, jazykovej 
podpory, doplnkového poistenia, podpory 

a) opatrenia zamerané na 
zabezpečenie kvality a dostupnosti 
dobrovoľníckych činností, stáží, 
pracovných miest alebo solidaritných 
projektov a rovnakých príležitostí pre 
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pred solidárnou činnosťou alebo po nej, 
ako aj na vypracovanie osvedčenia, 
v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú 
schopnosti, ktoré účastníci nadobudli 
počas solidárnych činností, a budovanie 
kapacít a administratívnej podpory pre 
účastnícke organizácie;

všetkých mladých ľudí v účastníckych 
krajinách vrátane offline a online 
odbornej prípravy, jazykovej podpory, 
odbornej prípravy v oblasti ochrany a 
bezpečnosti detí a previerok účastníkov 
pracujúcich s deťmi, administratívnej 
podpory pre účastníkov a účastnícke 
organizácie, doplnkového poistenia, 
podpory pred solidárnou činnosťou a v 
prípade potreby po nej, ako aj na ďalšie 
využitie osvedčenia Youthpass na 
identifikovanie a potvrdenie schopností, 
ktoré účastníci nadobudli počas 
solidárnych činností, a budovanie kapacít a
administratívnej podpory pre účastnícke 
organizácie; 

b) rozvoj a udržiavanie značky kvality 
pre subjekty, ktoré chcú poskytovať 
solidárne činnosti pre Európsky zbor 
solidarity;

b) rozvoj a udržiavanie osobitných 
značiek kvality pre subjekty, ktoré chcú 
poskytovať dobrovoľnícke činnosti, stáže 
alebo pracovné miesta pre Európsky zbor 
solidarity, s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie zásad a požiadaviek 
programu; 

c) činnosti asistenčných centier 
Európskeho zboru solidarity v záujme 
podpory a zvyšovania kvality 
implementácie akcií Európskeho zboru 
solidarity a zlepšenia potvrdenia ich 
výsledkov;

c) činnosti asistenčných centier 
Európskeho zboru solidarity v záujme 
podpory a zvyšovania kvality 
implementácie akcií Európskeho zboru 
solidarity a zlepšenia potvrdenia ich 
výsledkov;

d) vytvorenie, udržiavanie 
a aktualizácia portálu Európskeho zboru 
solidarity a ďalších príslušných online 
služieb, ako aj nevyhnutných podporných 
systémov IT a webových nástrojov.

d) vytvorenie, udržiavanie 
a aktualizácia viacjazyčného portálu 
Európskeho zboru solidarity a ďalších 
príslušných online služieb, ako aj 
nevyhnutných podporných systémov IT 
a webových nástrojov.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
KAPITOLA III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ÚČASŤ MLADÝCH ĽUDÍ NA 
SOLIDÁRNYCH ČINNOSTIACH 
ZAMERANÝCH NA RIEŠENIE 
SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV

SOLIDÁRNE ČINNOSTI ZAMERANÉ
NA RIEŠENIE SPOLOČENSKÝCH 
VÝZIEV
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akcie implementované v rámci 
zložky „účasť mladých ľudí na 
solidárnych činnostiach zameraných na 
riešenie spoločenských výziev“ prispievajú 
najmä k posilňovaniu súdržnosti, solidarity 
a demokracie v Únii a mimo nej a zároveň 
reagujú na spoločenské výzvy, 
predovšetkým v snahe podporiť sociálne 
začlenenie.

1. Akcie implementované v rámci 
zložky „solidárne činnosti zamerané na 
riešenie spoločenských výziev“ prispievajú 
najmä k posilňovaniu súdržnosti, solidarity 
a demokracie v Únii a mimo nej a zároveň 
reagujú na spoločenské výzvy, 
predovšetkým v snahe podporiť sociálne 
začlenenie.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stáže a pracovné miesta 
podľa článku 8;

b) kvalitné stáže a pracovné miesta 
podľa článku 8;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dobrovoľnícka činnosť 
podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje 
prvok vzdelávania a odbornej prípravy, 
nenahrádza stáže ani pracovné miesta, 
nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha 
na základe písomnej dohody 
o dobrovoľníckej činnosti.

1. Dobrovoľnícka činnosť podľa
článku 4 ods. 1 písm. a) poskytuje mladým 
ľuďom príležitosť prispievať ku 
každodennej práci organizácií v rámci 
solidárnych činností v prospech komunít, 
v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, 
obsahuje prvok vzdelávania a odbornej 
prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné 
miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a 
prebieha na základe písomnej dohody 
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o dobrovoľníckej činnosti. 

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 Článok 8

Stáže a pracovné miesta Stáže a pracovné miesta

1. Stáže podľa článku 4 ods. 1 
písm. b) prebiehajú na základe písomnej 
dohody o stáži v súlade s prípadným
platným regulačným rámcom krajiny, v 
ktorej sa stáž koná, a pri zohľadnení zásad 
rámca kvality pre stáže (2014/C 88/01). 
Stáže nenahrádzajú pracovné miesta.

1. Stáže podľa článku 4 ods. 1 písm.
b) sú vždy platené a prebiehajú na základe
písomnej dohody o stáži uzatvorenej na 
začiatku stáže v súlade s prípadným 
platným regulačným rámcom krajiny, v 
ktorej sa stáž koná, a uvádzajúcej 
vzdelávajúce ciele, pracovné podmienky, 
trvanie stáže, odmeňovanie účastníka a 
práva a povinnosti zmluvných strán, a pri 
zohľadnení zásad rámca kvality pre stáže 
(2014/C 88/01). Stáže nenahrádzajú 
pracovné miesta.

2. Pracovné miesto podľa článku 4 
ods. 1 písm. b) vychádza z pracovnej 
zmluvy uzatvorenej v súlade 
s vnútroštátnym regulačným rámcom 
účastníckej krajiny, v ktorej sa práca 
vykonáva. Finančná podpora pre 
účastnícke organizácie, ktoré ponúkajú 
pracovné miesta, nesmie prekročiť 12
mesiacov v prípadoch, keď dĺžka platnosti 
pracovnej zmluvy presahuje 12 mesiacov.

2. Pracovné miesto podľa článku 4 
ods. 1 písm. b) vychádza z písomnej 
pracovnej zmluvy, ktorá rešpektuje všetky 
podmienky zamestnania, ako sa 
vymedzuje vo vnútroštátnom práve 
a/alebo platných kolektívnych zmluvách
krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. 
Finančná podpora pre účastnícke 
organizácie, ktoré ponúkajú pracovné
miesta, nesmie prekročiť dvanásť
mesiacov v prípadoch, keď dĺžka platnosti 
pracovnej zmluvy presahuje dvanásť
mesiacov. 

3. Stáže a pracovné miesta obsahujú 
prvok vzdelávania a odbornej prípravy.

3. Stáže a pracovné miesta obsahujú 
prvok vzdelávania a odbornej prípravy
s cieľom pomôcť účastníkovi získať 
relevantné skúsenosti v záujme rozvíjania 
kompetencií užitočných pre osobný, 
vzdelávací, sociálny, občiansky a 
profesijný rozvoj účastníkov.

4. Stáže a pracovné miesta sa môžu 
realizovať v krajine, ktorá nie je krajinou 
trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), 

4. Stáže a pracovné miesta sa môžu 
realizovať v krajine, ktorá nie je krajinou 
trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), 
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alebo v krajine jeho trvalého pobytu 
(v rámci krajiny).

alebo v krajine jeho trvalého pobytu 
(v rámci krajiny).

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Finančná podpora pre solidárne 
činnosti uvedené v článkoch 7 a 8 je 
orientačne stanovená na 80 % na projekty 
dobrovoľníctva a solidarity a 20 % buď 
na stáže, alebo na pracovné miesta, alebo 
na oboje, pričom maximálne 20 % je 
určených na činnosti v rámci krajiny.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu, 
ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií.

2. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu, 
ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií. Táto suma 
je rovnako dostupná pre všetky tri časti 
programu a rozdeľuje sa na základe 
preukázateľných potrieb príslušných 
projektov a činností.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí 
sa chcú zapojiť do Európskeho zboru 

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí 
sa chcú zapojiť do Európskeho zboru 
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solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli 
Európskeho zboru solidarity. V čase 
začatia dobrovoľníckej činnosti, stáže, 
práce alebo solidaritného projektu však 
mladý človek musí mať aspoň 18 rokov
a nesmie prekročiť 30 rokov.

solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli 
Európskeho zboru solidarity, ktorý musí 
byť dostupný pre osoby so zdravotným 
postihnutím. V čase začatia 
dobrovoľníckej činnosti, stáže, práce alebo 
solidaritného projektu však mladý človek 
musí mať aspoň 18 rokov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 Článok 16

Účastnícke organizácie Účastnícke organizácie

1. Do Európskeho zboru solidarity sa 
môžu zapojiť verejné alebo súkromné 
subjekty a medzinárodné organizácie za 
predpokladu, že im bola udelená značka 
kvality Európskeho zboru solidarity.

1. Do Európskeho zboru solidarity sa 
môžu zapojiť verejné alebo súkromné 
subjekty a medzinárodné organizácie za 
predpokladu, že im bola udelená značka 
kvality Európskeho zboru solidarity, ktorá 
potvrdzuje, že ponúkajú činnosti, ktoré sú 
v súlade so zásadami a s cieľmi 
Európskeho zboru solidarity a plne 
zodpovedajú vymedzeniu solidárnej 
činnosti v rámci tohto nariadenia. V 
súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
2018/1046 nie je účelom ani dôsledkom 
grantov dosahovanie zisku. 

2. Žiadosť subjektu, aby sa stal 
účastníckou organizáciou Európskeho 
zboru solidarity, posudzuje príslušný 
vykonávací orgán Európskeho zboru 
solidarity na základe zásad rovnakého 
zaobchádzania, rovnakých príležitostí a 
nediskriminácie, vyhýbania sa náhrady za 
prácu, poskytovania kvalitných činností so 
vzdelávacím rozmerom s dôrazom na 
osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný 
rozvoj, primeraných vzdelávacích, 
pracovných a dobrovoľníckych opatrení, 
bezpečného a slušného prostredia a 
dôstojných podmienok a zásady 
neziskovosti v súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách. Týmito zásadami 
sa overí, či činnosti spĺňajú požiadavky 

2. Žiadosť subjektu, aby sa stal 
účastníckou organizáciou Európskeho 
zboru solidarity, posudzuje príslušný 
vykonávací orgán Európskeho zboru 
solidarity na základe zásad rovnakého 
zaobchádzania, rovnakých príležitostí a 
nediskriminácie, vyhýbania sa náhrady za 
prácu, poskytovania kvalitných činností so 
vzdelávacím rozmerom s dôrazom na 
osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný 
rozvoj, primeraných vzdelávacích, 
pracovných a dobrovoľníckych opatrení, 
bezpečného a slušného prostredia a 
dôstojných podmienok vrátane politík a 
postupov na zabezpečenie ochrany 
dieťaťa počas činnosti, dodržiavania 
medzinárodných noriem v oblasti 
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Európskeho zboru solidarity. ľudských práv, záväzku ukončiť 
umiestňovanie detí a osôb so zdravotným 
postihnutím do ústavnej starostlivosti a 
zásady neziskovosti v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách. Týmito 
zásadami sa overí, či činnosti spĺňajú 
požiadavky Európskeho zboru solidarity. 
Značka kvality sa udeľuje len 
organizáciám, ktoré sa zaviažu dodržiavať 
tieto zásady. Dodržiavanie sa kontroluje v 
súlade s článkami 26 a 27 tohto 
nariadenia. 

3. Na základe tohto posúdenia môže 
byť subjektu udelená značka kvality 
Európskeho zboru solidarity. Udelená 
značka kvality sa pravidelne prehodnocuje 
a možno ju odňať.

3. Na základe tohto posúdenia môže 
byť subjektu udelená značka kvality 
Európskeho zboru solidarity. Udelená 
značka kvality sa pravidelne prehodnocuje 
alebo ju možno prehodnotiť na žiadosť 
účastníkov a možno ju odňať. Každý 
subjekt, ktorý zásadne zmení svoje 
činnosti, o tom informuje príslušný 
vykonávací orgán na účel prehodnotenia. 
Proces udeľovania značky kvality pre 
dobrovoľníctvo sa musí odlíšiť od 
postupu pre pracovné miesta a stáže.

4. Každý subjekt, ktorému bola 
udelená značka kvality Európskeho zboru 
solidarity, dostane prístup do portálu 
Európskeho zboru solidarity vo funkcii 
hostiteľa, v podpornej funkcii alebo v 
oboch a bude môcť registrovaným 
uchádzačom predkladať ponuky 
solidárnych činností.

4. Každý subjekt, ktorému bola 
udelená značka kvality Európskeho zboru 
solidarity, dostane prístup do portálu 
Európskeho zboru solidarity vo funkcii 
hostiteľa, v podpornej funkcii alebo v 
oboch a bude môcť registrovaným 
uchádzačom predkladať ponuky 
solidárnych činností.

4a. Účastnícke organizácie, ktorým 
bola udelená značka kvality, majú prístup 
k platforme na ľahké vyhľadávanie 
vhodných žiadateľov, aby sa účastníkom 
aj účastníckym organizáciám uľahčilo 
zapájanie sa do solidárnych činností.

4b. Účastnícke organizácie uľahčujú 
propagáciu Európskeho zboru solidarity 
tým, že prostredníctvom vytvorenia siete 
ponúkajú bývalým účastníkom možnosť 
podeliť sa o svoje skúsenosti a pôsobiť 
ako vyslanci pre potenciálnu budúcu 
generáciu účastníkov tohto zboru.

5. Značka kvality Európskeho zboru 
solidarity nevedie automaticky 

5. Značka kvality Európskeho zboru 
solidarity nevedie automaticky 
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k financovaniu v rámci Európskeho zboru 
solidarity.

k financovaniu v rámci Európskeho zboru 
solidarity.

6. Solidárne činnosti a súvisiace 
opatrenia v oblasti kvality a podporné 
opatrenia ponúkané účastníckou 
organizáciou môžu získať finančné 
prostriedky z Európskeho zboru solidarity 
alebo z iných zdrojov, ktoré nezávisia od 
rozpočtu Únie.

6. Solidárne činnosti a súvisiace 
opatrenia v oblasti kvality a podporné 
opatrenia ponúkané účastníckou 
organizáciou môžu získať finančné 
prostriedky z Európskeho zboru solidarity 
alebo z iných zdrojov, ktoré nezávisia od 
rozpočtu Únie.

7. V prípade organizácií, ktoré sa 
zúčastňujú na činnostiach uvedených 
v článku 11, je prioritou bezpečnosť a 
ochrana dobrovoľníkov.

7. V prípade organizácií, ktoré sa 
zúčastňujú na činnostiach uvedených 
v článku 11, je prioritou bezpečnosť a 
ochrana dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Národné agentúry uvedené 
v článku 23 vypracujú jednotnú stratégiu, 
pokiaľ ide o účinnú osvetu, ako aj 
o šírenie a využívanie výsledkov činností 
podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia 
v rámci programu, pomáhajú Komisii s jej 
všeobecnou úlohou šírenia informácií 
o programe vrátane informácií o akciách 
a činnostiach riadených na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich 
výsledkoch a informujú príslušné cieľové 
skupiny o akciách a činnostiach 
uskutočňovaných v ich krajine.

3. Národné agentúry uvedené v článku
23 vypracujú politiky, pokiaľ ide o účinnú 
osvetu. Takéto politiky sa zamerajú aj na 
mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 
vrátane mladých v najvzdialenejších 
oblastiach, ako aj na šírenie a využívanie 
výsledkov činností podporovaných v rámci 
akcií, ktoré riadia, pri súčasnom zapojení 
mládežníckych organizácií a v prípade 
potreby aj špecializovaných informačných 
služieb pre mladých ľudí.

Komunikačné činnosti tiež prispejú k 
oznamovaniu politických priorít Únie za 
predpokladu, že súvisia so všeobecným 
cieľom tohto nariadenia a predstavujú 
pridanú hodnotu a viditeľnosť pre Úniu.

Účastnícke organizácie používajú značku 
„Európsky zbor solidarity“ na účely 
komunikácie a šírenia informácií 
súvisiacich s Európskym zborom 
solidarity.
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia organizuje pravidelné 
stretnutia so sieťou národných agentúr, 
ako aj odbornú prípravu pre túto sieť s 
cieľom zabezpečiť jednotnú 
implementáciu Európskeho zboru 
solidarity vo všetkých účastníckych 
krajinách. Komisia vedie pravidelné 
konzultácie s kľúčovými 
zainteresovanými stranami vrátane 
účastníckych organizácií o implementácii 
Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele na monitorovanie a podávanie 
správ:

Európsky zbor solidarity sa bude dôsledne 
monitorovať s cieľom zistiť, do akej 
miery bol dosiahnutý všeobecný cieľ a 
špecifické ciele, a sledovať jeho výstupy, 
výsledky a vplyv. Na tento účel je 
stanovený minimálny rámec 
ukazovateľov, ktorý slúži ako základ 
budúceho podrobného programu na 
monitorovanie výstupov, výsledkov a
vplyvu Európskeho zboru solidarity 
vrátane rozšíreného súboru kvalitatívnych 
a kvantitatívnych ukazovateľov:

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha Príloha
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Ukazovatele na monitorovanie 
a podávanie správ:

Ukazovatele výstupov

a) počet účastníkov na solidárnych
činnostiach;

a) počet účastníkov na 
dobrovoľníckych činnostiach (v rámci 
krajiny a mimo nej) rozdelených podľa 
krajiny, veku, rodu, profesionálnych 
skúseností a dosiahnutého vzdelania;

b) percentuálny podiel účastníkov z 
prostredia s nedostatkom príležitostí; a

b) počet účastníkov stáží (v rámci 
krajiny a mimo nej) rozdelených podľa 
krajiny, veku, rodu, profesionálnych 
skúseností a dosiahnutého vzdelania;

c) počet organizácií, ktoré sú 
držiteľom značky kvality Európskeho 
zboru solidarity.

c) počet účastníkov zaradených na 
pracovné miesta (v rámci krajiny a mimo 
nej) rozdelených podľa krajiny, veku, 
rodu, profesionálnych skúseností a 
dosiahnutého vzdelania;

ca) počet účastníkov na solidaritných 
projektoch (v rámci krajiny a mimo nej) 
rozdelený podľa krajiny, veku, rodu, 
profesionálnych skúseností a 
dosiahnutého vzdelania;

cb) počet organizácií so značkou 
kvality rozdelených podľa krajiny a 
získaných finančných prostriedkov;

cc) počet zúčastnených mladých ľudí s 
nedostatkom príležitostí. Ukazovatele 
výsledkov (zložené ukazovatele);

cd) počet účastníkov hlásiacich 
pozitívne študijné výsledky;

ce) percentuálny podiel účastníkov, 
ktorých študijné výsledky boli uznané 
prostredníctvom osvedčenia, ako je 
Youthpass, alebo iného typu formálneho 
uznania ich účasti na Európskom zbore 
solidarity;

cf) celková miera spokojnosti 
účastníkov s ohľadom na kvalitu činností;

cg) počet osôb podporovaných priamo 
alebo nepriamo prostredníctvom 
solidárnych činností.

Okrem toho sa podľa potreby zabezpečí 
súlad s kľúčovými ukazovateľmi 
týkajúcimi sa mládeže, ktoré sa uvádzajú v 
prílohe [XX nového nariadenia o 
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programe Erasmus+].
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