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Otázka na ústne zodpovedanie O-000022/2017 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Thomas Händel 
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

Vec: Európsky zbor solidarity 

Komisia 7. decembra 2016 prijala oznámenie o európskom zbore solidarity (COM(2016)0942). Toto 
prijatie nasledovalo po vyhlásení predsedu Junckera počas jeho správy o stave Únie zo 14. septembra 
2016, v ktorom uviedol, že: „Dobrovoľným vstupom do európskeho zboru solidarity (ESC) títo mladí 
ľudia budú schopní rozvíjať svoje zručnosti a získať nielen prácu, ale aj neoceniteľné ľudské 
skúsenosti.“ 

V tomto oznámení Komisia uvádza, že „európska zbor solidarity spojí dva navzájom sa dopĺňajúce 
prvky: dobrovoľníctvo a povolanie“. Pracovný prvok sa týka vecí, ktoré priamo patria do oblastí 
pôsobnosti výboru EMPL. Výbor EMPL by sa preto chcel Komisie opýtať: 

1. Ako chce odlíšiť dobrovoľnícku prácu, ktorá môže poskytnúť veľmi hodnotné skúsenosti, ale je 
neplatená, od stáží a učňovskej prípravy, ktoré by mali byť platené? Ako mieni Komisia 
zabezpečiť, aby sa dobrovoľnícka práca nezneužívala na nahrádzanie riadnych platených foriem 
zamestnania? 

2. Ako zaručí, že iniciatíva osloví všetkých mladých ľudí, najmä mladých ľudí v najzraniteľnejších 
situáciách? 

3. Ako zaručí kvalitu stáží a učňovskej prípravy, ktoré sú ponúkané v rámci tejto schémy? Ako sa 
budú uznávať nadobudnuté formálne a neformálne zručnosti? 

4. Ako bude prepojená s existujúcimi iniciatívami, akými sú napríklad program Erasmus + a záruka 
pre mladých ľudí, resp. ako ich posilní a doplní, aby ich zároveň nenahradila? Aký podiel v rámci 
programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, IMIF a iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a aké dodatočné finančné prostriedky plánuje prideliť pre ESC, 
keďže už existujúce finančné prostriedky sú veľmi potrebné vzhľadom na sociálnu situáciu a 
situáciu v oblasti zamestnanosti v Európe? Uvažuje o využití iných fondov a programov, akým je 
napríklad Európsky sociálny fond (ESF)?  

5. Akým spôsobom plánuje predísť duplicite alebo nahradzovaniu existujúcich programov a 
nástrojov, akými sú napríklad Erasmus +, Európska dobrovoľnícka služba a európska záruka pre 
mladých ľudí? 

Predložené: 23.3.2017 
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Termín na zodpovedanie: 3.4.2017 


