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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh Evropské komise usiluje o stanovení právního rámce Evropského sboru solidarity 

a změnu nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 

1305/2013 a (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU a jeho cílem je zřídit sbor 

solidarity, jehož součástí bude i existující Evropská dobrovolná služba (EDS). Je třeba 

zdůraznit, že Evropský sbor solidarity a Evropská dobrovolná služba nemají stejnou oblast 

působnosti, jelikož EDS zřídila dobrovolnické programy i ve třetích zemích. Zpravodajka 

proto doporučuje dbát na to, aby toto sloučení neohrozilo činnosti předchozího programu.  

 

Cílem programu Evropského sboru solidarity je získat do roku 2020 100 000 mladých lidí 

ve věku od 18 do 30 let pro projekty zaměřené na zachování a ochranu životního prostředí 

a na sociální soudržnost. Tento návrh se opírá o ustanovení Listiny základních práv Evropské 

unie1. K programu budou mít přístup členské státy EU, případně další země na základě 

dvoustranných dohod. Zároveň je třeba mít na paměti, že v současné době se na území 

Evropské unie pohybují i osoby, které nevlastní pas žádného členského státu Unie. Proto je 

třeba připomenout, že program musí být koncipován tak, aby k němu měli přístup i mladí lidé, 

kteří nevlastní občanský průkaz žádného členského státu Unie, a aby tito lidé mohli snadněji 

získat povolení k pobytu a víza. 

 

Solidarita je jednou ze zásad, na nichž je založena Evropská unie a jež definuje evropský 

projekt a zaručuje jednotu nezbytnou pro řešení současných i budoucích naléhavých 

a krizových situací. U příležitosti 60. výročí Římských smluv Evropská rada, Evropský 

parlament a Evropská komise znovu potvrdily svůj závazek posilovat solidaritu, jejíž 

uplatňování přispívá ke komplexnímu rozvoji lidské sféry2. 

 

Zpravodajka se domnívá, že je nanejvýše důležité, aby se mezi mladými lidmi, které nejvíce 

zasáhla hospodářská krize a kteří jsou proto zranitelnější, prosazovaly a podporovaly veškeré 

činnosti zaměřené na zlepšování systémů a politik v oblasti solidarity, neboť právě solidarita 

přispívá k posilování kultury lidských práv, na nichž je založena Evropská unie.  

 

Je třeba připomenout, že práva žen a osob LGBTQI, jakož i práva migrantů, jsou lidská práva, 

a že vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně zranitelné osoby, je nezbytné do hlavních 

směrů dotyčného programu začlenit hledisko rovnosti žen a mužů a uplatňovat přístup 

zohledňující migrační postupy.  

 

Zpravodajka vítá zvláštní opatření, kterými chce Komise podpořit mladé lidi, pokud jde 

o přístup k programu dobrovolné odborné přípravy, která nesmí v žádném případě nahrazovat 

placenou práci nebo stáže vedoucí k získání pracovní smlouvy a upravené podle místních 

právních předpisů. Vyzývá proto Komisi a členské státy, aby sledovaly, zda k takovým 

situacím nedochází. 

 

Zpravodajka je znepokojena skutečností, že na nově vzniklý program Evropského sboru 

solidarity byly převedeny finanční zdroje, které již byly vyčleněny nebo určeny na vzdělávání 

a kulturu, např. na program ERASMUS+, který byl jedním z hlavních faktorů podílejících se 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (Úř. věst. C 326, 

26.10.2012, s. 391) 
2 http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/ 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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na utváření evropského povědomí. Účast na programu ERASMUS+ považuje za kulturní 

a vzdělávací zkušenost a také za zásadní prvek pro zajištění kvalitní vzdělávací stáže v rámci 

programu Evropského sboru solidarity.  

 

Zpravodajka dále zdůrazňuje, že do hodnocení ex ante, provádění, kontroly a sledování 

programu musí být zapojeni sociální partneři a všichni aktéři občanské společnosti a že je 

třeba plně respektovat asociační sítě civilní ochrany, které přispěly k ochraně životního 

prostředí a k obnově po přírodních katastrofách a spolupracovaly s intervenčními programy 

Evropské komise zaměřenými na řešení následků přírodních pohrom a na ochranu životního 

prostředí.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro kulturu 

a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Mladým lidem by měly být 

poskytovány snadno dostupné příležitosti k 

účasti na solidárních činnostech, které jim 

umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku 

prospěchu komunit, získávat přitom 

užitečné zkušenosti, dovednosti a 

kompetence pro osobní, společenský, 

občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v 

oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího 

uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by 

rovněž podpořily mobilitu mladých 

dobrovolníků, stážistů a pracovníků. 

(4) Mladým lidem by měly být 

poskytovány snadno dostupné příležitosti k 

účasti na solidárních činnostech, které jim 

umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku 

prospěchu komunit, získávat přitom 

užitečné zkušenosti, dovednosti a 

kompetence pro osobní, společenský, 

občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v 

oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího 

uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by 

rovněž podpořily mobilitu mladých 

dobrovolníků, stážistů a pracovníků a měly 

by být v souladu s právními předpisy 

jednotlivých členských států v oblasti 

mobility pracovníků. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Solidární činnosti, které budou 

mladým lidem nabízeny, by se měly 

(5) Solidární činnosti, které budou 

mladým lidem nabízeny, by se měly 
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vyznačovat vysokou kvalitou v tom 

smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné 

společenské potřeby, přispívat k posilování 

komunit, poskytovat mladým lidem 

možnost získat cenné znalosti a 

kompetence, být pro mladé finančně 

dostupné a být prováděny v bezpečných a 

zdravotně nezávadných podmínkách. 

vyznačovat vysokou kvalitou v tom 

smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné 

společenské potřeby, přispívat k posilování 

místních komunit a sociální soudržnosti, 

poskytovat mladým lidem možnost získat 

cenné znalosti a kompetence, být pro 

mladé finančně dostupné a být prováděny v 

bezpečných a zdravotně nezávadných 

podmínkách. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Evropský sbor solidarity by měl 

poskytovat jednotný vstupní bod pro 

solidární činnosti napříč Unií. Měl by být 

zajištěn soulad a komplementarita tohoto 

rámce s ostatními příslušnými politikami a 

programy Unie. Evropský sbor solidarity 

by měl stavět na silných stránkách a 

synergii stávajících programů, k nimž patří 

zejména Evropská dobrovolná služba. 

Rovněž by měl doplňovat úsilí členských 

států zaměřené na podporu mladých lidí a 

usnadňování jejich přechodu ze škol do 

pracovního procesu v souladu se zárukami 

pro mladé lidi19, jimž za tímto účelem – 

formou stáží nebo pracovních míst v 

oblastech spojených se solidaritou v rámci 

příslušného členského státu nebo v 

zahraničí – poskytne další příležitosti, jak 

se začít uplatňovat na trhu práce. Také by 

měla být zajištěna komplementarita se 

stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se 

vztahují k činnostem spadajícím pod 

Evropský sbor solidarity a k nimž patří 

evropská síť veřejných služeb 

zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále 

by měla být zajištěna komplementarita 

stávajících souvisejících režimů, a to 

zejména vnitrostátních solidárních režimů 

a režimů mobility pro mladé lidi, s 

Evropským sborem solidarity, přičemž v 

příslušných případech by měly být využity 

(6) Evropský sbor solidarity by 

poskytoval jednotný vstupní bod pro 

solidární činnosti napříč Unií, který by byl 

přístupný všem, aniž by byl kdokoli 

diskriminován na základě pohlaví či třídní 

příslušnosti. Měl by být zajištěn soulad a 

komplementarita tohoto rámce s ostatními 

příslušnými politikami a programy Unie. 

Evropský sbor solidarity by měl stavět na 

silných stránkách a synergii stávajících 

programů, k nimž patří zejména Evropská 

dobrovolná služba. Rovněž by měl 

doplňovat úsilí členských států zaměřené 

na podporu mladých lidí a usnadňování 

jejich přechodu ze škol do pracovního 

procesu v souladu se zárukami pro mladé 

lidi19, jimž za tímto účelem – formou stáží 

nebo pracovních míst v oblastech 

spojených se solidaritou v rámci 

příslušného členského státu nebo v 

zahraničí – poskytne další příležitosti, jak 

se začít uplatňovat na trhu práce. Také by 

měla být zajištěna komplementarita se 

stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se 

vztahují k činnostem spadajícím pod 

Evropský sbor solidarity a k nimž patří 

evropská síť veřejných služeb 

zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále 

by měla být zajištěna komplementarita 

stávajících souvisejících režimů, a to 

zejména vnitrostátních solidárních režimů 
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osvědčené postupy. a režimů mobility pro mladé lidi, včetně 

programů fungujících na regionální nebo 

místní úrovni, s Evropským sborem 

solidarity, přičemž v příslušných případech 

by měly být využity osvědčené postupy. 

_________________ _________________ 

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 

o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 

120/01). 

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 

o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 

120/01). 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Za účelem maximalizace dopadů 

Evropského sboru solidarity by měla být 

přijata ustanovení, která umožní dalším 

programům Unie, jako jsou Azylový, 

migrační a integrační fond, Evropa pro 

občany, Evropský fond pro regionální 

rozvoj a program činnosti Unie v oblasti 

zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského 

sboru solidarity tím, že budou podporovat 

činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla 

být financována v souladu s příslušnými 

základními akty daných programů. Jakmile 

příjemci získají platnou značku kvality 

Evropského sboru solidarity, měl by jim 

být poskytnut přístup k portálu Evropského 

sboru solidarity a měli by mít k dispozici 

opatření pro kvalitu a podporu podle druhu 

nabízené činnosti. 

(7) Za účelem maximalizace dopadů 

Evropského sboru solidarity by měla být 

přijata ustanovení, která umožní dalším 

programům Unie, jako jsou Azylový, 

migrační a integrační fond, Evropa pro 

občany, Evropský fond pro regionální 

rozvoj a program činnosti Unie v oblasti 

zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského 

sboru solidarity tím, že budou podporovat 

činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla 

být financována v souladu s příslušnými 

základními akty daných programů, přičemž 

je třeba do nich ve větší míře zapojit 

mladé lidi a občanskou společnost a 

zohledňovat již nabyté zkušenosti s 

aktivním dobrovolnictvím v členských 

státech. Jakmile příjemci získají platnou 

značku kvality Evropského sboru 

solidarity, měl by jim být poskytnut přístup 

k portálu Evropského sboru solidarity a 

měli by mít k dispozici opatření pro kvalitu 

a podporu podle druhu nabízené činnosti. 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(18) Toto nařízení stanovuje finanční 

příděl pro období 2018–2020, který má 

představovat hlavní referenční částku dle 

ustanovení bodu 17 Interinstitucionální 

dohody mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení23 pro Evropský 

parlament a Radu během každoročního 

rozpočtového procesu. Hlavní referenční 

částka zahrnuje přerozdělení z programu 

Erasmus+ (197,7 milionu EUR) a z 

Programu pro zaměstnanost a sociální 

inovace (10 milionů EUR) pro rozpočtové 

roky 2018, 2019 a 2020 a je doplněna 

příspěvky z několika programů Unie v 

rámci různých okruhů, k nimž patří 

Evropský sociální fond, mechanismus 

civilní ochrany Unie, program LIFE a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova. 

(18) Toto nařízení stanovuje finanční 

příděl pro období 2018–2020, který má 

představovat hlavní referenční částku dle 

ustanovení bodu 17 Interinstitucionální 

dohody mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení23 pro Evropský 

parlament a Radu během každoročního 

rozpočtového procesu. S výjimkou 

přerozdělení by hlavní referenční částka 

měla být financována všemi finančními 

prostředky dostupnými na základě 

nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/201323a. 

_________________ _________________ 

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. 

prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o 

rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení, Úř. věst. C 373, 

20.12.2013, s. 1. 

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. 

prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o 

rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení, Úř. věst. C 373, 

20.12.2013, s. 1. 

 23a Nařízení Rady (EU, Euratom) 

č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec 

na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Pokud činnosti Evropského sboru 

solidarity nejsou přímo spjaty s 

finančními prostředky dostupnými podle 

nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, 

Komise by pro ně měla zajistit nové 
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dodatečné finanční prostředky. 

Odůvodnění 

Činnosti Evropského sboru solidarity musí souviset s fondy a programy, prostřednictvím 

nichž jsou financovány; pro činnosti, které s nimi spjaty nejsou, musí Komise za účelem jejich 

uskutečnění zajistit dodatečné zdroje financování. 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Za účelem maximalizace dopadu 

Evropského sboru solidarity by měla být 

přijata opatření, která zúčastněným 

zemím umožní poskytovat další, 

vnitrostátní finanční podporu, jež je k 

dispozici v souladu s pravidly Evropského 

sboru solidarity. 

(20) Za účelem maximalizace dopadu 

Evropského sboru solidarity by členské 

státy, případně příslušné orgány na nižší 

než státní úrovni s vlastními výhradními 

legislativními pravomocemi, jakož i 

zúčastněné země, měly přijmout 

ustanovení umožňující poskytovat další 

celostátní, regionální a místní finanční 

podporu, jež je k dispozici v souladu s 

pravidly Evropského sboru solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Zvláštní pozornost by měla být 

věnována tomu, aby činnosti podporované 

Evropským sborem solidarity byly 

dostupné všem mladým lidem, a zejména 

těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být 

tedy zavedena zvláštní opatření pro 

prosazování společenského začlenění a pro 

zapojení znevýhodněných mladých lidí a 

také pro to, aby byla brána v potaz omezení 

daná odlehlostí nejokrajovějších regionů 

Unie a zámořských zemí a území24. 

Podobně by se měly zúčastněné země 

snažit přijmout veškerá příslušná opatření 

pro odstranění právních a administrativních 

překážek, které brání řádnému fungování 

(24) Zvláštní pozornost by měla být 

věnována tomu, aby činnosti podporované 

Evropským sborem solidarity byly 

dostupné všem mladým lidem, a zejména 

těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být 

tedy zavedena zvláštní opatření pro 

prosazování společenského začlenění a pro 

zapojení znevýhodněných mladých lidí a 

také pro to, aby byla brána v potaz omezení 

daná odlehlostí nejokrajovějších regionů 

Unie a zámořských zemí a území24. 

Podobně by se měly členské státy a 

zúčastněné země snažit přijmout veškerá 

příslušná opatření pro odstranění právních 

a administrativních překážek, které brání 
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Evropského sboru solidarity. Taková 

opatření zahrnují – pokud je to možné, a 

aniž by tím bylo dotčeno schengenské 

acquis a právo EU týkající se vstupu a 

pobytu občanů třetích zemí – řešení 

administrativních problémů, které 

způsobují potíže při získávání víz a 

povolení k pobytu. 

řádnému fungování Evropského sboru 

solidarity. Taková opatření zahrnují – 

pokud je to možné, a aniž by tím bylo 

dotčeno schengenské acquis a právo EU 

týkající se vstupu a pobytu občanů třetích 

zemí – řešení administrativních problémů, 

které způsobují potíže při získávání víz a 

povolení k pobytu. 

_________________ _________________ 

24 Osoby ze zámořských zemí a území a 

příslušné veřejné anebo soukromé subjekty 

a instituce ze zámořských zemí a území se 

těchto programů mohou účastnit v souladu 

s rozhodnutím Rady 2001/822/ES ze dne 

27. listopadu 2001 o přidružení 

zámořských zemí a území k Evropskému 

společenství, Úř. věst. L 314, 30.11.2011, 

s. 1. 

24 Osoby ze zámořských zemí a území a 

příslušné veřejné anebo soukromé subjekty 

a instituce ze zámořských zemí a území se 

těchto programů mohou účastnit v souladu 

s rozhodnutím Rady 2001/822/ES ze dne 

27. listopadu 2001 o přidružení 

zámořských zemí a území k Evropskému 

společenství, Úř. věst. L 314, 30.11.2011, 

s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Jakýkoliv subjekt, který má zájem 

se zapojit do činnosti Evropského sboru 

solidarity, ať už je financován z rozpočtu 

Evropského sboru solidarity, z jiného 

programu Unie, nebo z jiného zdroje, by 

měl po splnění příslušných podmínek 

obdržet značku kvality. Postup, který vede 

k udělení značky kvality, by měl být 

prováděcími strukturami Evropského sboru 

solidarity vykonáván nepřetržitě. Udělená 

značka kvality by měla být periodicky 

posuzována, a pokud by v kontextu 

provedených kontrol bylo zjištěno neplnění 

podmínek, jež vedly k jejímu udělení, 

mohla by být odebrána. 

(Netýká se českého znění.)  

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Znění navržené Komisí 

(28) Náležitý dosah, publicita a šíření 

příležitostí a výsledků činností 

podporovaných Evropským sborem 

solidarity by měly být zajišťovány na 

evropské, vnitrostátní a místní úrovni. 

Činnosti spojené se zajištěním náležitého 

dosahu, publicity a šíření informací by 

měly zajišťovat všechny prováděcí 

subjekty Evropského sboru solidarity, 

společně – je-li to relevantní – s podporou 

ze strany dalších klíčových zúčastněných 

stran. 

(28) Náležitý dosah, publicita a šíření 

příležitostí a výsledků činností 

podporovaných Evropským sborem 

solidarity by měly být zajišťovány 

prostřednictvím webových portálů na 

evropské, celostátní, regionální a místní 

úrovni. Činnosti spojené se zajištěním 

náležitého dosahu, publicity a šíření 

informací by měly zajišťovat všechny 

prováděcí subjekty Evropského sboru 

solidarity a programy Unie, které jsou již 

spojeny s Evropským sborem solidarity. 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Znění navržené Komisí 

(29) Za účelem zajištění větší efektivity 

komunikace s veřejností při větší a 

kvalitnější součinnosti mezi 

komunikačními činnostmi vykonávanými z 

iniciativy Komise by zdroje vyčleněné na 

komunikaci dle tohoto nařízení měly 

rovněž přispívat k pokrytí institucionální 

komunikace v souvislosti s politickými 

prioritami Unie za předpokladu, že se 

týkají obecného cíle tohoto nařízení. 

(29) Za účelem zajištění větší efektivity 

komunikace s veřejností při větší a 

kvalitnější součinnosti mezi 

komunikačními činnostmi vykonávanými z 

iniciativy Komise by zdroje vyčleněné na 

komunikaci dle tohoto nařízení měly 

rovněž přispívat k pokrytí institucionální 

komunikace v souvislosti s politi0ckými 

prioritami Unie, jako je sociální integrace, 

ochrana životního prostředí a zmírňování 

změny klimatu, jež se týkají obecného cíle 

tohoto nařízení, a odpovídat cílům zdrojů 

financování Evropského sboru solidarity. 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Z důvodu efektivity by měl Komisi 

při provádění tohoto nařízení rovněž 

pomáhat výbor zřízený podle nařízení (EU) 

č. 1288/2013. Tento výbor by se měl s 

(37) Z důvodu efektivnosti a účinnosti 

by měl Komisi při provádění tohoto 

nařízení rovněž pomáhat výbor zřízený 

podle nařízení (EU) č. 1288/2013. Tento 
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ohledem na Evropský sbor solidarity 

scházet ve specifickém složení a jeho 

mandát by měl být v souladu s plněním 

této nové role. Úkolem zúčastněných zemí 

by mělo být jmenovat pro tato zasedání 

příslušné zástupce a brát přitom v potaz 

dobrovolnické a profesní rozměry 

Evropského sboru solidarity. 

výbor by se měl s ohledem na Evropský 

sbor solidarity scházet ve specifickém 

složení a jeho mandát by měl být v souladu 

s plněním této nové role. Úkolem 

členských států a zúčastněných zemí by 

mělo být jmenovat pro tato zasedání 

příslušné zástupce a brát přitom v potaz 

dobrovolnické a profesní rozměry 

Evropského sboru solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 40 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Finanční příděl Evropského sboru 

solidarity v rámci okruhu 1a víceletého 

finančního rámce by měl být dále doplněn 

finančními příspěvky z jiných programů a 

okruhů, což vyžaduje změnu nařízení 

(EU) č. 1293/201327, (EU) č. 1303/201328, 

(EU) č. 1305/201329, (EU) č. 1306/201330 

a rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 1313/201331. 

vypouští se 

_________________  

27 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. 

prosince 2013 o zřízení programu pro 

životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. 

věst. L 347, 20.12.2013, s. 185). 

 

28 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti , Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o 

obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 

Evropském námořním a rybářském fondu 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
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1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 

320). 

29 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 

(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487). 

 

30 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o financování, řízení a 

sledování společné zemědělské politiky a o 

zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, 

(ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 

814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 

485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 

549). 

 

31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 

2013 o mechanismu civilní ochrany Unie 

(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924). 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) „solidární činností“ se rozumí 

činnost, jejímž cílem je řešit nesplněné 

společenské potřeby ve prospěch 

společenství a zároveň podporovat osobní, 

vzdělávací, sociální, občanský i profesní 

rozvoj jednotlivce a jež může mít podobu 

umístění, projektů nebo vytváření sítí 

zaměřených na různé oblasti, jako je 

vzdělávání a odborná příprava, 

zaměstnanost, rovnost žen a mužů, 

podnikání, zejména sociální podnikání, 

občanství a demokratická angažovanost, 

životní prostředí a ochrana přírody, 

opatření v oblasti klimatu, předcházení 

katastrofám, připravenost a obnova, 

zemědělství a rozvoj venkova, zajištění 

1) „solidární činností“ se rozumí 

činnost, jejímž cílem je řešit nesplněné 

společenské potřeby ve prospěch 

společenství a zároveň podporovat osobní, 

vzdělávací, sociální, občanský i formativní 

rozvoj jednotlivce a jež může mít podobu 

umístění, projektů nebo vytváření sítí 

zaměřených na různé oblasti, jako je 

vzdělávání a odborná příprava, 

zaměstnanost, rovnost žen a mužů, sociální 

podnikání, občanství a demokratická 

angažovanost, životní prostředí a ochrana 

přírody, opatření v oblasti klimatu, 

předcházení katastrofám, připravenost 

a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, 

zajištění potravin a nepotravinového 
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potravin a nepotravinového materiálu, 

zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost 

a kultura, tělesná výchova a sport, sociální 

pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace 

státních příslušníků třetích zemí, územní 

spolupráce a soudržnost; 

materiálu, zdraví a dobré životní 

podmínky, tvořivost a kultura, tělesná 

výchova a sport, sociální pomoc 

a zabezpečení, zdravotní postižení, 

přijímání a integrace státních příslušníků 

třetích zemí, územní spolupráce 

a soudržnost; 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) „znevýhodněnými mladými lidmi“ 

se rozumí osoby, které potřebují 

dodatečnou pomoc z důvodu zdravotního 

postižení, vzdělávacích problémů, 

hospodářských překážek, kulturních 

rozdílů, zdravotních problémů, sociálních 

překážek či geografických překážek; 

3) „znevýhodněnými mladými lidmi“ 

se rozumí osoby, které potřebují 

dodatečnou pomoc z důvodu zdravotního 

postižení, vzdělávacích problémů, 

problémů s integrací, hospodářských 

překážek, kulturních rozdílů, zdravotních 

problémů, sociálních překážek či 

geografických překážek; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „dobrovolnictvím“ se rozumí 

neplacené dobrovolné služby na plný 

úvazek32 po dobu až dvanácti měsíců, 

kterými mohou mladí lidé přispět 

ke každodenní práci organizací působících 

v oblastech solidarity, jejichž konečným 

účelem je prospěch komunit, v nichž jsou 

příslušné činnosti prováděny, a které mají 

významný studijní a vzdělávací rozměr 

umožňující mladým dobrovolníkům získat 

dovednosti a kompetence, jež budou 

užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, 

sociální a profesní rozvoj a jež také 

přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti; 

6) „dobrovolnictvím“ se rozumí 

neplacené dobrovolné služby na plný 

úvazek32 po dobu až dvanácti měsíců, 

kterými mohou mladí lidé přispět ke 

každodenní práci organizací působících v 

oblastech solidarity, jejichž konečným 

účelem je prospěch komunit, v nichž jsou 

příslušné činnosti prováděny, a které mají 

významný studijní a vzdělávací rozměr 

umožňující mladým dobrovolníkům získat 

dovednosti a kompetence, jež budou 

užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, 

sociální a formativní rozvoj, a přispějí tak 

rovněž ke zvýšení jejich potenciálu 

zaměstnatelnosti; 

_________________ _________________ 
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32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost 

prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, 

sedm hodin denně. 

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost 

prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, 

sedm hodin denně. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7) „umístěním dobrovolnických týmů“ 

se rozumí umístění, díky němuž mohou 

týmy účastníků Evropského sboru 

solidarity z různých zúčastněných zemí se 

společným cílem dobrovolně pracovat na 

smysluplných komunitních projektech, a to 

v podobě plnění manuálních či 

intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma 

týdny a dvěma měsíci; 

7) „umístěním dobrovolnických týmů“ 

se rozumí umístění, díky němuž mohou 

týmy účastníků Evropského sboru 

solidarity z různých členských států a 

dalších zúčastněných zemí se společným 

cílem dobrovolně pracovat na 

smysluplných komunitních projektech, a to 

v podobě plnění manuálních či 

intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma 

týdny a dvěma měsíci; 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

14) „portálem Evropského sboru 

solidarity“ se rozumí internetový nástroj, 

který poskytuje příslušné on-line služby 

účastníkům a zúčastněným organizacím 

Evropského sboru solidarity, včetně 

poskytování informací o Evropském sboru 

solidarity, registrace účastníků, 

vyhledávání účastníků pro umístění, 

reklamy a vyhledávání umístění, 

vyhledávání potenciálních partnerů pro 

projekty, správy kontaktů a nabídek 

umístění a projektů, odborné přípravy, 

činností v oblasti komunikace a vytváření 

sítí, informování o příležitostech a jejich 

oznamování, jakož i dalšího relevantního 

vývoje týkajícího se Evropského sboru 

solidarity. 

14) „portálem Evropského sboru 

solidarity“ se rozumí internetový nástroj, 

který poskytuje příslušné on-line služby 

účastníkům a zúčastněným organizacím 

Evropského sboru solidarity, včetně 

poskytování informací o Evropském sboru 

solidarity, registrace účastníků, správy 

značky kvality, vyhledávání účastníků pro 

umístění, reklamy a vyhledávání umístění, 

vyhledávání potenciálních partnerů pro 

projekty, správy kontaktů a nabídek 

umístění a projektů, odborné přípravy, 

činností v oblasti komunikace a vytváření 

sítí, informování o příležitostech a jejich 

oznamování, šíření výsledků solidárních 

opatření, jakož i dalšího relevantního 

vývoje týkajícího se Evropského sboru 

solidarity. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem Evropského sboru solidarity je 

zvýšit účast mladých lidí a organizací 

na dostupných a vysoce kvalitních 

solidárních činnostech, a tím přispět 

k posílení soudržnosti a solidarity 

v Evropě, podpořit komunity a řešit 

společenské výzvy. 

Cílem Evropského sboru solidarity je 

zvýšit účast mladých lidí a organizací na 

dostupných a vysoce kvalitních solidárních 

činnostech, a tím přispět k posílení 

soudržnosti a solidarity v Evropě, podpořit 

komunity a řešit epochální výzvy, zejména 

ty, které jsou spojeny s větší sociální 

integrací, vzděláváním a zaměstnaností, 

jakož i s ochranou životního prostředí a 

zmírňováním změny klimatu. 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise a zúčastněné země 

spolupracují na dosahování efektivnosti a 

účinnosti zajišťováním soudržnosti mezi 

vnitrostátními programy a režimy 

týkajícími se solidarity, vzdělávání, 

odborné přípravy a mládeže na straně jedné 

a akcemi Evropského sboru solidarity na 

straně druhé. Tyto akce vycházejí z 

osvědčených postupů a stávajících 

programů. 

2. Komise, členské státy a další 

zúčastněné země spolupracují na 

dosahování efektivnosti a účinnosti 

zajišťováním soudržnosti mezi 

vnitrostátními programy a režimy 

týkajícími se solidarity, vzdělávání, 

odborné přípravy a mládeže na straně 

jedné, aniž by byly dotčeny legislativní 

pravomoci orgánů na nižší než státní 

úrovni, a akcemi Evropského sboru 

solidarity na straně druhé. Tyto akce 

vycházejí z osvědčených postupů a 

stávajících programů. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropský sbor solidarity sleduje své cíle 

prostřednictvím těchto tří typů akcí: 

Evropský sbor solidarity sleduje v rámci 

cílů týkajících se zdrojů financování své 
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cíle prostřednictvím těchto tří typů akcí: 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky pro Evropský sbor solidarity pocházejí z programů 

Erasmus+, EaSI a LIFE a z mechanismu civilní ochrany EU, Evropského sociálního fondu a 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, musí být cíle sboru spojeny s cíli, které 

sledují fondy, pomocí nichž je sbor financován. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) solidární umísťování, projekty 

a vytváření sítí; 

a) solidární umísťování, projekty 

a vytváření sítí ve spojení s občanskou 

společností; 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vytváření sítí jednotlivci 

a organizacemi, které se účastní 

Evropského sboru solidarity. 

c) vytváření sítí jednotlivci a 

organizacemi účastnícími se Evropského 

sboru solidarity, což musí být v plném 

souladu s prokázanými zkušenostmi 

z praxe na místní a regionální úrovni a 

tyto zkušenosti doplňovat, zejména pokud 

jde o osvědčené postupy v oblasti 

dobrovolnictví a civilní ochrany. 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření, jejichž cílem je zajistit 

kvalitu solidárních umístění, včetně 

vzdělávání, jazykové podpory, 

administrativní podpory účastníků 

a zúčastněných organizací, pojištění 

a) opatření, jejichž cílem je zajistit 

vysokou kvalitu solidárních umístění, 

včetně komplexního vzdělávacího 

programu, jazykové podpory, 

administrativní podpory účastníků a 
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a podpory po umístění, jakož i 

vypracování osvědčení, které určí a 

zdokumentuje znalosti, dovednosti 

a kompetence nabyté během umístění; 

zúčastněných organizací, pojištění a 

podpory po umístění, jakož i vypracování 

osvědčení, které určí a zdokumentuje 

znalosti, dovednosti a kompetence nabyté 

během umístění; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Znění navržené Komisí 

d) vytvoření, údržbu a aktualizaci 

portálu Evropského sboru solidarity a 

dalších příslušných on-line služeb, jakož 

i nezbytných podpůrných systémů IT 

a internetových nástrojů. 

d) vytvoření, údržbu a aktualizaci 

portálu Evropského sboru solidarity, včetně 

zpráv účastníků z praxe, a dalších 

příslušných on-line služeb, především 

informací o cílech a přístupnosti tohoto 

nařízení, jakož i nezbytných podpůrných 

systémů IT a internetových nástrojů. 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Částka uvedená v odstavci 1 

zahrnuje finanční krytí ve výši 

294 200 000 EUR33 v běžných cenách 

doplněné o příspěvky z: 

vypouští se 

a) Evropského sociálního fondu, který se 

podílí 35 000 000 EUR v běžných cenách; 

 

b) mechanismu civilní ochrany Unie, 

který se podílí 6 000 000 EUR v běžných 

cenách; 

 

c) programu LIFE, který se podílí 4 

500 000 EUR v běžných cenách; 

 

d) Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova, který se podílí 1 

800 000 EUR v běžných cenách. 

 

_________________  

33 Toto finanční krytí představuje hlavní 

referenční částku ve smyslu bodu 17 
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interinstitucionální dohody (2013/C 

373/01) mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení. 

Odůvodnění 

Jsme přesvědčeni, že nové iniciativy by neměly být financovány přesunem finančních 

prostředků ze stávajících programů a fondů, ale že by měly být financovány ze všech ostatních 

zdrojů, které jsou v rámci VFR dostupné. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Zúčastněná země může příjemcům 

poskytnout vnitrostátní finanční 

prostředky, které budou spravovány podle 

pravidel Evropského sboru solidarity, 

a k tomuto účelu může využít 

decentralizovaných struktur sboru, pokud 

zajistí poměrné doplňkové financování 

těchto struktur. 

6. Zúčastněná země poskytne 

příjemcům v souladu se svými zdroji 

vnitrostátní finanční prostředky, které 

budou spravovány podle pravidel 

Evropského sboru solidarity, a k tomuto 

účelu využije decentralizovaných struktur 

sboru, pokud zajistí poměrné doplňkové 

financování těchto struktur. Členské státy 

mohou poskytnout nové dodatečné 

finanční prostředky. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropského sboru solidarity se 

účastní členské státy. 

1. Evropského sboru solidarity se 

účastní členské státy. V členských státech, 

kde byly pravomoci týkající se výkonu 

činností Evropského sboru solidarity 

přeneseny na orgány na nižší než státní 

úrovni, jsou prostřednictvím národních 

agentur plnících úlohu prováděcích 

orgánů vytvořeny mechanismy s cílem 

umožnit přímou účast uvedených orgánů. 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při provádění tohoto nařízení 

Komise a zúčastněné země zajistí, aby bylo 

vynaloženo zvláštní úsilí na podporu 

sociálního začleňování, zejména účasti 

znevýhodněných mladých lidí. 

2. Při provádění tohoto nařízení 

členské státy a zúčastněné země zajistí, aby 

bylo vynaloženo zvláštní úsilí na podporu 

sociálního začleňování, zejména účasti 

znevýhodněných a zranitelnějších 

mladých lidí, přičemž zohlední hledisko 

rovnosti žen a mužů. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 

účasti veřejných nebo soukromých 

subjektů nebo mezinárodních organizací, a 

to za předpokladu, že jim byla udělena 

značka kvality Evropského sboru 

solidarity. 

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 

účasti veřejných nebo soukromých 

subjektů nebo mezinárodních organizací, a 

to za předpokladu, že jim byla udělena 

značka kvality Evropského sboru solidarity 

v souladu s cíli tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Žádost subjektu způsobilého k 

tomu, aby se stal zúčastněnou organizací 

Evropského sboru solidarity, posoudí 

příslušný prováděcí orgán Evropského 

sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou 

činnosti uvedeného subjektu v souladu 

s požadavky Evropského sboru solidarity. 

2. Žádost subjektu způsobilého k 

tomu, aby se stal zúčastněnou organizací 

Evropského sboru solidarity, posoudí 

příslušný prováděcí orgán Evropského 

sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou 

činnosti uvedeného subjektu v souladu 

s požadavky a cíli Evropského sboru 

solidarity. 
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Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na základě tohoto posouzení může 

být subjektu udělena značka kvality 

Evropského sboru solidarity. Získaná 

značka se pravidelně opětovně posuzuje a 

může být odňata. 

3. Na základě tohoto posouzení může 

být subjektu udělena značka kvality 

Evropského sboru solidarity. Získaná 

značka se posuzuje nejméně každé dva 

roky, aniž by došlo k vytvoření 

nepřiměřené administrativní zátěže, a 

může být odňata. 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Značka kvality Evropského sboru 

solidarity nevede automaticky k 

financování z prostředků pro Evropský 

sbor solidarity. 

5. Značka kvality Evropského sboru 

solidarity nevede automaticky k 

financování z prostředků pro Evropský 

sbor solidarity, je však jeho základním 

předpokladem. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý veřejný či soukromý subjekt se 

sídlem ve zúčastněné zemi, jakož i 

mezinárodní organizace, které provádějí 

solidární činnosti v zúčastněných zemích, 

mohou požádat o financování z prostředků 

pro Evropský sbor solidarity. V případě 

činností uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) 

musí zúčastněná organizace obdržet 

značku kvality jako předpoklad pro získání 

finančního krytí z prostředků pro Evropský 

sbor solidarity. V případě solidárních 

projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) 

může fyzická osoba rovněž požádat o 

Každý veřejný či soukromý subjekt se 

sídlem v členském státě nebo jiné 

zúčastněné zemi, jakož i mezinárodní 

organizace, které provádějí solidární 

činnosti v členském státě nebo v jiných 

zúčastněných zemích, mohou požádat o 

financování z prostředků pro Evropský 

sbor solidarity. V případě činností 

uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) musí 

zúčastněná organizace obdržet značku 

kvality jako předpoklad pro získání 

finančního krytí z prostředků pro Evropský 

sbor solidarity. V případě solidárních 
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financování jménem neformální skupiny 

účastníků Evropského sboru solidarity. 

projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) 

může fyzická osoba rovněž požádat o 

financování jménem neformální skupiny 

účastníků Evropského sboru solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise ve spolupráci se 

zúčastněnými zeměmi pravidelně 

monitoruje výkonnost Evropského sboru 

solidarity, pokud jde o dosahování jeho 

cílů. 

1. Komise ve spolupráci s členskými 

státy a jinými zúčastněnými zeměmi 

pravidelně monitoruje výkonnost 

Evropského sboru solidarity, pokud jde o 

dosahování jeho cílů. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) počet účastníků v dobrovolnických 

umístěních (vnitrostátních 

i přeshraničních), 

a) počet účastníků včetně 

znevýhodněných mladých lidí v 

dobrovolnických umístěních 

(vnitrostátních i přeshraničních), 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) počet účastníků umístěných v rámci 

stáží (vnitrostátních i přeshraničních), 

b) počet účastníků včetně 

znevýhodněných mladých lidí umístěných 

v rámci stáží (vnitrostátních 

i přeshraničních), 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) počet účastníků umístěných do 

zaměstnání (vnitrostátních 

i přeshraničních), 

c) počet účastníků včetně 

znevýhodněných mladých lidí umístěných 

do zaměstnání (vnitrostátních 

i přeshraničních), 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počet účastníků v solidárních 

projektech, 

d) počet účastníků včetně 

znevýhodněných mladých lidí 

v solidárních projektech, 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) počet solidárních projektů; 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise ve spolupráci se 

zúčastněnými zeměmi zajistí šíření 

informací, publicitu a navazující kroky 

v souvislosti se všemi akcemi 

podporovanými v rámci Evropského sboru 

solidarity. 

1. Komise ve spolupráci s členskými 

státy a jinými zúčastněnými zeměmi zajistí 

šíření informací, publicitu a navazující 

kroky v souvislosti se všemi akcemi 

podporovanými v rámci Evropského sboru 

solidarity, jakož i se vším, co je spojeno s 

registrací a přístupností řízení. 

 

Pozměňovací návrh  42 
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Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Národní agentury uvedené v článku 

20 vypracují jednotnou politiku, pokud jde 

o účinný dosah, jakož i šíření informací a 

využívání výsledků činností 

podporovaných v rámci jimi řízených akcí, 

pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření 

informací o Evropském sboru solidarity, 

včetně informací o akcích řízených na 

vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie a o 

jejich výsledcích, a informují příslušné 

cílové skupiny o iniciativách 

uskutečňovaných v jejich zemi. 

2. Národní agentury uvedené v článku 

20 vypracují jednotnou politiku a vhodnou 

strategii, pokud jde o účinný dosah, jakož i 

šíření informací a využívání výsledků 

činností podporovaných v rámci jimi 

řízených akcí, pomáhají Komisi s obecným 

úkolem šíření informací o Evropském 

sboru solidarity, včetně informací o akcích 

řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni 

Unie a o jejich výsledcích, a informují 

příslušné cílové skupiny o iniciativách 

uskutečňovaných v jejich zemi. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) národní agentury na vnitrostátní 

úrovni v zúčastněných zemích. 

b) národní agentury určené členskými 

státy a dalšími zúčastněnými zeměmi. 

Odůvodnění 

Musí být zohledněna odlišná situace v členských státech, ve kterých byly pravomoci 

přeneseny na nižší než státní úroveň s vlastními legislativními pravomocemi. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní orgány určené k řízení akcí 

uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 

1288/2013 v každé zemi, která se účastní 

Evropského sboru solidarity, jednají rovněž 

jako vnitrostátní orgány v rámci 

Evropského sboru solidarity. Ustanovení 

čl. 27 odst. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

Vnitrostátní orgány určené k řízení akcí 

uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 

1288/2013 v každé zemi, která se účastní 

Evropského sboru solidarity, jednají rovněž 

jako vnitrostátní orgány v rámci 

Evropského sboru solidarity. V členských 

státech, kde byly pravomoci týkající se 
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a 16 uvedeného nařízení se obdobně 

použijí na Evropský sbor solidarity. Pro 

země uvedené v čl. 11 odst. 2 tohoto 

nařízení, kde vnitrostátní orgán není pro 

tuto zemi určen, se tento orgán určí 

v souladu s čl. 27 odst. 2 až 6 a 8 až 15 

nařízení (EU) č. 1288/2013. 

uvedené kapitoly přeneseny na orgány na 

nižší než státní úrovni s vlastními 

výhradními legislativními pravomocemi, 

musí být prostřednictvím národních 

agentur majících úlohu prováděcích 

orgánů vytvořeny mechanismy s cílem 

umožnit přímou účast uvedených orgánů. 
Ustanovení čl. 27 odst. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15 a 16 uvedeného nařízení se 

obdobně použijí na Evropský sbor 

solidarity. Pro země uvedené v čl. 11 odst. 

2 tohoto nařízení, kde vnitrostátní orgán 

není pro tuto zemi určen, se tento orgán 

určí v souladu s čl. 27 odst. 2 až 6 a 8 až 15 

nařízení (EU) č. 1288/2013. 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Národní agentury určené k řízení akcí 

uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 

1288/2013 v každé zemi, která se účastní 

Evropského sboru solidarity, jednají ve 

svých příslušných zemích rovněž jako 

národní agentury v rámci Evropského 

sboru solidarity. 

Národní agentury určené k řízení akcí 

uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 

1288/2013 v každém členském státě a jiné 

zemi, která se účastní Evropského sboru 

solidarity, jednají ve svých příslušných 

zemích rovněž jako národní agentury 

v rámci Evropského sboru solidarity. V 

členských státech, kde byly pravomoci 

týkající se uvedené kapitoly přeneseny na 

orgány na nižší než státní úrovni s 

vlastními výhradními legislativními 

pravomocemi, musí být prostřednictvím 

národních agentur majících úlohu 

prováděcích orgánů vytvořeny 

mechanismy s cílem umožnit přímou 

účast uvedených orgánů. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem provádění tohoto 1. Komisi je svěřena pravomoc 
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nařízení přijme Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů pracovní program. 

Každý pracovní program zajistí, aby 

obecný cíl a specifické cíle stanovené v 

článcích 3 a 4 byly důsledně prováděny, a 

stanoví očekávané výsledky, způsob 

provádění a jejich celkovou výši. Pracovní 

programy musí zároveň obsahovat popis 

financovaných akcí, částku přidělenou na 

každou akci i rozdělení finančních 

prostředků mezi zúčastněné země na akce 

řízené prostřednictvím národních agentur a 

orientační harmonogram provádění. 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 25a, pokud jde o 

přijímání pracovních programů. Každý 

pracovní program zajistí, aby obecný cíl a 

specifické cíle stanovené v článcích 3 a 4 

byly důsledně prováděny, a stanoví 

očekávané výsledky, způsob provádění a 

jejich celkovou výši. Pracovní programy 

musí zároveň obsahovat popis 

financovaných akcí, částku přidělenou na 

každou akci i rozdělení finančních 

prostředků mezi zúčastněné země na akce 

řízené prostřednictvím národních agentur a 

orientační harmonogram provádění. 

Odůvodnění 

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány 

Parlament a Rada. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 25 

odst. 2. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány 

Parlament a Rada. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Článek 25 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 25 vypouští se 

Postup projednávání ve výboru  

1. Komisi je nápomocen výbor 

zřízený článkem 36 nařízení (EU) č. 
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1288/2013. Tento výbor je výborem ve 

smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 5 nařízení (EU) 

č. 182/2011. 

 

Odůvodnění 

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány 

Parlament a Rada. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Článek 25 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 25a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci uvedená v článku 24 

je svěřena Komisi na dobu pěti let od [den 

vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise 

vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto dvouletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje o 

stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v 

článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci. 
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 4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. 

 5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 24 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitku 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

Odůvodnění 

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány 

Parlament a Rada. 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Článek 26 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Článek 27 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 27 vypouští se 
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Změna nařízení (EU) č. 1293/2013  

V článku 4 nařízení (EU) č. 1293/2013 se 

doplňuje nový odstavec, který zní: 

 

„3. Maximální částka 3 000 000 EUR 

v běžných cenách z podprogramu pro 

životní prostředí určených na prioritní 

oblast „správa a informace v oblasti 

životního prostředí“ a 1 500 000 EUR 

v běžných cenách z podprogramu pro 

oblast klimatu určených na prioritní 

oblast „správa a informace v oblasti 

klimatu“ se přiděluje na financování 

projektů ve smyslu čl. 17 odst. 4 

prováděných Evropským sborem solidarity 

v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, 

které přispívají k jedné nebo více z těchto 

prioritních oblastí ve smyslu článků 9 

a 13. Toto přidělení se provede pouze 

v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, 

bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení 

(EU) č. 1293/2013. 

 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Článek 28 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 28 vypouští se 

Změny nařízení (EU) č. 1303/2013  

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:  

1. Ustanovení čl. 58 odst. 1 se mění takto:  

a) první pododstavec se nahrazuje tímto:  

„Z ESI fondů lze z podnětu Komise 

financovat opatření nezbytná pro 

provádění tohoto nařízení, která se 

zaměřují na přípravu, monitorování, 

správní a technickou pomoc, hodnocení, 

audit a kontrolu, a lze z nich financovat 

akce podle nařízení (EU) 2017/XXX, jak 

je uvedeno ve třetím pododstavci, pokud 

tato opatření sledují cíle hospodářské, 
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sociální a územní soudržnosti. 

„m) akce financovaná podle nařízení 

(EU) 2017/XXX o Evropském sboru 

solidarity, jejímž účelem je posílit osobní, 

vzdělávací, sociální, občanský a profesní 

rozvoj mladých lidí, jakož i jejich 

zaměstnatelnost a usnadnění přechodu na 

trh práce. 

 

„Částka 35 000 000 EUR v běžných 

cenách z částky přidělené na technickou 

pomoc z podnětu Komise se přidělí 

Evropskému sboru solidarity na podporu 

jeho akcí v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) 

nařízení (EU) 2017/XXX. Toto přidělení 

se provede pouze v souladu s nařízením 

(EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní 

požadavky nařízení o jednotlivých 

fondech. 

 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Článek 29 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 29 vypouští se 

Změna nařízení (EU) č. 1305/2013  

V čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 

se za první pododstavec vkládá nový 

pododstavec, který zní: 

 

„EZFRV může financovat rovněž akce 

prováděné Evropským sborem solidarity, 

které přispívají k jedné nebo více 

prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova, 

a to částkou 1 800 000 EUR v běžných 

cenách, v souladu s nařízením (EU) 

2017/XXX. Toto přidělení se provede 

pouze v souladu s nařízením (EU) 

2017/XXX, bez ohledu na zvláštní 

požadavky nařízení (EU) č. 1305/2013. 

 

 

Pozměňovací návrh  54 
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Návrh nařízení 

Článek 30 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 30 vypouští se 

Změna nařízení (EU) č. 1306/2013  

V článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 se 

doplňuje písmeno j), které zní: 

 

„j) akce prováděné Evropským sborem 

solidarity v souladu s nařízením (EU) 

2017/XXX, které přispívají k jedné nebo 

více prioritám Unie v oblasti zemědělství a 

rozvoje venkova, a zejména akce uvedené 

v čl. 51 odst. 1 druhém pododstavci 

nařízení (EU) č. 1305/2013. Toto přidělení 

se provede pouze v souladu s nařízením 

(EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní 

požadavky nařízení o jednotlivých 

fondech. 

 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Článek 31 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 31 vypouští se 

Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU  

V čl. 19 odst. 1 rozhodnutí 

č. 1313/2013/EU se za druhý pododstavec 

vkládá nový pododstavec, který zní: 

 

„Částka 6 000 000 EUR v běžných cenách 

z finančního krytí pocházejícího z okruhu 

3 „Bezpečnost a občanství“ se přiděluje 

na financování akcí prováděných 

Evropským sborem solidarity v souladu 

s nařízením (EU) 2017/XXX, které 

přispívají k jedné nebo více prioritám 

Unie v oblasti civilní ochrany. Toto 

přidělení se provede pouze v souladu 

s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu 
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na zvláštní požadavky nařízení (EU) 

č. 1313/2013.“ 
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