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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Solidarita, která tvoří základ Evropské unie, je také jednou ze základních hodnot pro 

Evropany. Není přehnané tvrdit, že úspěch Evropské unie je založen na solidaritě. Má 

obrovský potenciál navádět k empatii, vzájemné péči a pozitivní interakci jak mezi národy, 

tak mezi jednotlivci. Proto bychom měli tuto myšlenku podporovat a v myslích Evropanů 

prosazovat. 

Navrhovatel se domnívá, že výborným nástrojem k dosažení tohoto cíle je Evropský sbor 

solidarity, a proto velmi uvítal oznámení tohoto plánu v rámci Zprávy o stavu Unie ze dne 14. 

září 2016 následované sdělením Komise s názvem „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. 

prosince 2016 a legislativním návrhem ze dne 1. června 2017. Zvýšené zapojení mládeže ze 

všech evropských zemí do solidárních činností má potenciál posílit solidaritu a soudržnost v 

celé Evropě a přispět k řešení společenských výzev a splnit neuspokojené potřeby v 

zúčastněných zemích a regionech. Kromě toho podpoří osobní a profesní rozvoj mladých lidí 

tím, že získají cenné dovednosti. 

Navrhovatel podporuje vytvoření Evropského sboru solidarity zaměřeného na dva typy 

činností: solidární projekty a dobrovolnická umístění na jedné straně a stáže a pracovní 

umístění na straně druhé. Zatímco první kategorie by bezpochyby měla být základem 

budoucího Evropského sboru solidarity, druhá kategorie představuje významnou příležitost 

pro mladé lidi vstoupit na trh práce a získat příležitost ke kvalitnímu zaměstnání. Proto 

navrhovatel navrhuje mírně upravit orientační rozdělení rozpočtu mezi dva typy činností a 

zvýšit finanční podporu určenou pro stáže a pracovní umístění na 30 %. 

Celková částka 341 500 000 EUR poskytnutá na provádění Evropského sboru solidarity do 

31. prosince 2020 umožní zapojit do solidárních činností 100 000 mladých lidí. Navrhovatel 

podporuje návrh Komise získat tuto částku z různých stávajících programů EU, včetně 35 000 

000 EUR z Evropského sociálního fondu. Domnívá se však, že hlavní příspěvek musí 

pocházet z prostředků programu Erasmus+ vyčleněných na financování činností Evropské 

dobrovolné služby (EDS), které by nyní spadaly pod rámec činností dle tohoto nařízení. 

Navrhovatel doufá, že návrh naváže na zkušenosti a dobrou praxi vytvořené v rámci EDS a 

rozvine součinnost a doplňkovost s dalšími fondy a programy EU s cílem co nejvíce naplnit 

svůj potenciál. 

Výbor pro regionální rozvoj považuje opatření na zjednodušení za nesmírně důležitý prvek 

zlepšené efektivnosti a zvýšené účinnosti projektů prováděných s podporou rozpočtu EU. 

Proto navrhovatel připravil několik změn, které jsou v souladu s touto zásadou a zajistí, že 

příjemci nebudou zatíženi zbytečnými požadavky a formalitami.  

Navrhovatel se domnívá, že Evropský sbor solidarity bude mít významný pozitivní vliv nejen 

na takto zapojené mladé lidi, ale také na regionální a místní komunity, a zavázal se tedy k 

posílení místního a regionálního rozměru tohoto nařízení. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Evropská unie je založena na 

solidaritě mezi svými občany a mezi svými 

členskými státy. Tato společná hodnota 

určuje její činnost a vytváří nezbytnou 

jednotu při hledání východisek ze 

současných i budoucích společenských 

problémů, s jejichž řešením jsou mladí 

Evropané ochotni pomoci prostřednictvím 

projevů solidarity v praxi. 

(1) Evropská unie je založena na 

solidaritě mezi svými občany a mezi svými 

členskými státy. Tato společná hodnota 

určuje její činnost, vytváří nezbytnou 

jednotu při hledání východisek ze 

současných i budoucích společenských 

problémů, s jejichž řešením jsou mladí 

Evropané ochotni pomoci prostřednictvím 

projevů solidarity v praxi, a zvyšuje zájem 

mladých lidí o společný evropský projekt. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Ve svém sdělení nazvaném 

„Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. 

prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu 

upevnit základy pro solidární činnosti v 

celé Evropě, poskytnout mladým lidem 

více příležitostí a lepší příležitosti k 

solidárním činnostem pokrývajícím široké 

spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní a 

lokální aktéry v jejich úsilí o řešení 

různých problémů a krizí. Toto sdělení 

zahájilo první fázi Evropského sboru 

solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých 

programů EU nabízejících dobrovolnickou 

práci, stáže nebo pracovní příležitosti pro 

mladé lidi v celé EU. Tyto činnosti – ať už 

byly prováděny předtím, co toto nařízení 

(3) Ve svém sdělení nazvaném 

„Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. 

prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu 

upevnit základy pro solidární činnosti v 

celé Evropě, poskytnout mladým lidem 

více příležitostí a lepší příležitosti k 

solidárním činnostem pokrývajícím široké 

spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní, 

regionální a lokální aktéry v jejich úsilí o 

řešení různých problémů a krizí. Toto 

sdělení zahájilo první fázi Evropského 

sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm 

různých programů EU nabízejících 

dobrovolnickou práci, stáže, možnost 

osobního rozvoje nebo pracovní příležitosti 

pro mladé lidi v celé EU. Tyto činnosti – ať 
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vstoupilo v platnost, nebo budou 

prováděny až po jeho vstoupení v platnost 

– by se měly nadále řídit pravidly a 

podmínkami vytvořenými příslušnými 

programy EU, z nichž byly financovány 

během první fáze Evropského sboru 

solidarity. 

už byly prováděny předtím, co toto 

nařízení vstoupilo v platnost, nebo budou 

prováděny až po jeho vstoupení v platnost 

– by se měly nadále řídit pravidly a 

podmínkami vytvořenými příslušnými 

programy EU, z nichž byly financovány 

během první fáze Evropského sboru 

solidarity. 

_________________ _________________ 

18 Sdělení Evropské komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů nazvané „Evropský sbor 

solidarity“, COM(2016) 942 final ze dne 

7.12.2016. 

18 Sdělení Evropské komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů nazvané „Evropský sbor 

solidarity“, COM(2016) 942 final ze dne 

7.12.2016. 

 

Pozměňovací návrh  3 

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 členských států, 

získávat přitom užitečné zkušenosti, 

znalosti, 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. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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, měly by brát 

v úvahu jejich schopnosti a měly by být v 

úzké vazbě na vývoj společnosti, v tom 

smyslu, že by měly reagovat na klíčové 

společenské problémy, přispívat k 

posilování místních komunit a sociální 

soudržnosti, poskytovat mladým lidem 

možnost získat cenné znalosti, dovednosti 

a kompetence, být pro mladé finančně 

dostupné a být prováděny v bezpečných a 

zdravotně nezávadných podmínkách. 

 

Pozměňovací návrh  5 

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 

(6) Evropský sbor solidarity by měl 

poskytovat základní vstupní bod prostý 

jakékoli diskriminace na základě původu 
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 

regionů, měst a místních komunit 

jednotlivých 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, Eurodesk a 

program Mládež v pohybu. Dále by měla 

být zajištěna komplementarita stávajících 
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Evropským sborem solidarity, přičemž v 

příslušných případech by měly být využity 

osvědčené postupy. 

souvisejících režimů, a to zejména 

vnitrostátních solidárních režimů 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  6 

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 sociální fond, 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 a měla 

by doplňovat stávající politiky Unie, jako 

je politika soudržnosti, bez negativního 

dopadu na její operační programy jako 

takové a v závislosti na dostupných 

prostředcích souvisejících s jejich 

využitím. 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. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Evropský sbor solidarity by měl pro 

mladé lidi vytvářet nové příležitosti k 

vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve 

stážích nebo získání pracovních míst v 

oblastech spojených se solidaritou a také k 

tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a 

rozvíjeli solidární projekty. Tyto 

příležitosti by měly přispívat k jejich 

osobnímu, společenskému, občanskému a 

profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti 

vzdělání. Evropský sbor solidarity by měl 

rovněž podporovat vytváření sítí pro 

účastníky a organizace v rámci Evropského 

sboru solidarity a také opatření k zajištění 

kvality podporovaných činností a 

zdokonalit uznávání výsledků jejich 

vzdělání. 

(8) Evropský sbor solidarity by měl pro 

mladé lidi vytvářet nové příležitosti k 

vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve 

stážích nebo získání pracovních míst v 

oblastech spojených se solidaritou a také k 

tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a 

rozvíjeli nadnárodní a přeshraniční 

programy a solidární projekty. Tyto 

příležitosti by měly přispívat k jejich 

osobnímu, společenskému, občanskému a 

profesnímu rozvoji a přispět k vytvoření 

skutečného evropského občanství a zlepšit 

solidaritu mezi mladými lidmi s cílem 

zlepšit jejich následný přístup na trh 

práce. Evropský sbor solidarity by měl 

rovněž podporovat vytváření sítí pro 

účastníky a organizace v rámci Evropského 

sboru solidarity za účelem výměny 

osvědčených postupů, a také opatření k 

zajištění kvality podporovaných činností a 

zdokonalit uznávání výsledků jejich 

vzdělání. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Stáže a pracovní místa v oblastech 

spojených se solidaritou mohou mladým 

lidem nabídnout další příležitosti, jak se 

začít uplatňovat na trhu práce a přispívat 

přitom k řešení zásadních společenských 

problémů. Tím lze přispět ke zvýšení 

zaměstnatelnosti a produktivity mladých 

lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze 

vzdělávacího do pracovního procesu, což 

je klíčové pro jejich možnosti na trhu 

práce. Pracovní místa ve formě stáží 

(10) Stáže a pracovní místa v oblastech 

spojených se solidaritou mohou mladým 

lidem nabídnout další příležitosti, které jim 

mohou zajistit nezbytný základ k tomu, 

aby se začali uplatňovat na trhu práce, a 

přispívat přitom k řešení zásadních 

společenských problémů. Tím lze přispět 

ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity 

mladých lidí na základě jejich vlastních 

schopností a zároveň jim usnadnit přechod 

ze vzdělávacího do pracovního procesu, 
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nabízená v rámci Evropského sboru 

solidarity by měla být zúčastněnými 

organizacemi odměňována a měla by se 

řídit zásadami kvality uvedenými v 

doporučení Rady k rámci kvality stáží ze 

dne 10. března 201421. Nabízené stáže a 

pracovní místa by měly pro mladé lidi 

představovat odrazový můstek ke vstupu 

na trh práce, a měly by tedy být spojeny s 

příslušnou podporou poskytovanou po 

umístění. Stáže a pracovní místa by měli 

zprostředkovávat příslušní aktéři trhu 

práce, zejména veřejné i soukromé služby 

zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní 

komory. Zúčastněné organizace by měly 

být schopny požádat o finanční podporu 

prostřednictvím příslušné prováděcí 

struktury Evropského sboru solidarity s 

ohledem na jejich roli prostředníka mezi 

mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří 

nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech 

spojených se solidaritou. 

což je klíčové pro jejich možnosti na trhu 

práce. Pracovní místa ve formě stáží 

nabízená v rámci Evropského sboru 

solidarity by měla být zúčastněnými 

organizacemi odměňována a měla by se 

zakládat na zásadách kvality uvedených v 

doporučení Rady k rámci kvality stáží ze 

dne 10. března 201421. Nabízené stáže a 

pracovní místa by měly pro mladé lidi 

představovat odrazový můstek ke vstupu 

na trh práce, a měly by tedy být spojeny s 

příslušnou podporou poskytovanou po 

umístění. Stáže a pracovní místa by měli 

zprostředkovávat příslušní aktéři trhu 

práce, zejména veřejné i soukromé služby 

zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní 

komory. Zúčastněné organizace by měly 

být schopny požádat o finanční podporu 

prostřednictvím příslušné prováděcí 

struktury Evropského sboru solidarity s 

ohledem na jejich roli prostředníka mezi 

mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří 

nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech 

spojených se solidaritou. 

_________________ _________________ 

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 

2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 

27.3.2014, s. 1. 

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 

2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 

27.3.2014, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Iniciativní duch mladých lidí je 

významným přínosem pro společnost i pro 

trh práce. Evropský sbor solidarity by měl 

napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že 

bude mladým lidem poskytovat možnost 

vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty 

zaměřené na řešení specifických problémů 

jejich lokálních komunit. Tyto projekty by 

měly představovat příležitost k otestování 

nápadů a podpořit mladé lidi v tom, aby se 

sami stali původci solidárních činností. 

(11) Iniciativní duch mladých lidí je 

významným přínosem pro společnost i pro 

trh práce. Evropský sbor solidarity by měl 

napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že 

bude mladým lidem poskytovat možnost 

vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty 

zaměřené na řešení specifických problémů 

jejich lokálních komunit, zejména komunit 

v izolovaných nebo marginalizovaných 

oblastech. Tyto projekty by měly 

představovat příležitost k otestování 
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Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit 

jako odrazový můstek pro další účast v 

solidárních činnostech a mohly by být 

prvním krokem k pobídnutí účastníků 

Evropského sboru solidarity k tomu, aby se 

stali samostatně výdělečně činnými 

osobami nebo aby zakládali sdružení, 

nevládní organizace či jiné subjekty 

působící v oblasti solidarity a v 

neziskovém a mládežnickém sektoru. 

nápadů a podpořit mladé lidi v tom, aby se 

sami stali původci solidárních činností. 

Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit 

jako odrazový můstek pro další účast v 

solidárních činnostech a mohly by být 

prvním krokem k pobídnutí účastníků 

Evropského sboru solidarity k tomu, aby se 

stali samostatně výdělečně činnými 

osobami nebo aby zakládali sdružení, 

nevládní organizace či jiné subjekty 

působící v oblasti solidarity a v 

neziskovém a mládežnickém sektoru. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Zvláštní pozornost by měla být 

věnována zajišťování kvality umístění a 

dalších příležitostí nabízených v rámci 

Evropského sboru solidarity, zejména 

prostřednictvím nabídky školení, jazykové 

podpory, pojištění, administrativní podpory 

a podpory po umístění pro účastníky i 

uznávání znalostí, dovedností a kompetencí 

získaných během činnosti v rámci 

Evropského sboru solidarity. 

(13) Zvláštní pozornost by měla být 

věnována zajišťování kvality umístění a 

dalších příležitostí nabízených v rámci 

Evropského sboru solidarity, zejména 

prostřednictvím nabídky školení, jazykové 

podpory, pojištění, administrativní 

podpory, logistické podpory a podpory 

před umístěním a po umístění pro 

účastníky i uznávání znalostí, dovedností a 

kompetencí získaných během činnosti v 

rámci Evropského sboru solidarity. Pokud 

mají činnosti prováděné účastníky 

probíhat v nebezpečném prostředí, např. v 

prostředí po katastrofě, měly by být 

poskytovány preventivní bezpečnostní 

kurzy. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za účelem zajištění dopadu činností 

v rámci Evropského sboru solidarity na 

osobní, vzdělávací, společenský, občanský 

a profesní rozvoj účastníků by měly být 

řádně identifikovány a dokumentovány 

znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou 

vzdělávacími výstupy daného umístění, a 

to v souladu s podmínkami a specifiky 

jednotlivých států, dle doporučení Rady ze 

dne 20. prosince 2012 o uznávání 

neformálního a informálního učení22. 

(14) Za účelem zajištění dopadu činností 

v rámci Evropského sboru solidarity na 

osobní, vzdělávací, společenský, občanský 

a profesní rozvoj účastníků by měl být 

vyvinut systém uznávání dovedností 

získaných dobrovolnou prací v rámci 

Evropského sboru solidarity a měly by být 

řádně identifikovány a dokumentovány 

znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou 

vzdělávacími výstupy daného umístění, a 

to v souladu s podmínkami a specifiky 

jednotlivých států, dle doporučení Rady ze 

dne 20. prosince 2012 o uznávání 

neformálního a informálního učení22. 

_______________ _________________ 

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 

2012 o uznávání neformálního a 

informálního učení, Úř. věst. C 398, 

22.12.2012, s. 1. 

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 

2012 o uznávání neformálního a 

informálního učení, Úř. věst. C 398, 

22.12.2012, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Měla by být zavedena značka 

kvality, aby bylo zajištěno, že zúčastněné 

organizace splňují zásady a požadavky 

charty Evropského sboru solidarity, co se 

týče jejich práv a úkolů ve všech fázích 

dané solidární činnosti. Získání značky 

kvality by mělo být předpokladem pro 

účast, ale nemělo by automaticky vést k 

poskytnutí finančních prostředků v rámci 

Evropského sboru solidarity. 

(15) Měla by být zavedena značka 

kvality, aby bylo zajištěno, že zúčastněné 

organizace splňují zásady a požadavky 

charty Evropského sboru solidarity, co se 

týče jejich práv a úkolů ve všech fázích 

dané solidární činnosti. Získání značky 

kvality na základě společných kritérií 

uznávaných na úrovni Unie by mělo být 

předpokladem pro účast, ale nemělo by 

automaticky vést k poskytnutí finančních 

prostředků v rámci Evropského sboru 

solidarity. 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Prováděcím orgánům, zúčastněným 

organizacím a mladým lidem účastnícím se 

činnosti Evropského sboru solidarity by 

mělo být k dispozici centrum zdrojů 

Evropského sboru solidarity, které pomůže 

zvýšit kvalitu provádění a činností 

Evropského sboru solidarity a také 

zdokonalit identifikaci a uznávání 

kompetencí získaných prostřednictvím 

těchto činností. 

(16) Prováděcím orgánům, zúčastněným 

organizacím a mladým lidem účastnícím se 

činnosti Evropského sboru solidarity by 

mělo být k dispozici centrum zdrojů 

Evropského sboru solidarity, které pomůže 

zvýšit kvalitu provádění a činností 

Evropského sboru solidarity a také 

zdokonalit identifikaci, uznávání a 

certifikaci kompetencí získaných 

prostřednictvím těchto činností. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Nepřetržitě by měl být rozvíjen 

portál Evropského sboru solidarity, který 

zajistí snadný přístup k Evropskému sboru 

solidarity a poskytne jednotné místo s 

komplexní nabídkou pro zájemce a 

organizace, co se týče mimo jiné registrací, 

identifikace a propojování profilů a 

příležitostí, vytváření sítí a virtuálních 

výměn, školení online, jazykové podpory a 

podpory po umístění a dalších užitečných 

funkcí, které mohou vzniknout v 

budoucnu. 

(17) Nepřetržitě by měl být rozvíjen 

portál Evropského sboru solidarity, který 

přispěje ke snadnému přístupu k 

Evropskému sboru solidarity a poskytne 

jednotné místo s komplexní nabídkou pro 

zájemce a organizace, co se týče mimo jiné 

informace o umístění dobrovolníků, 

registrací, identifikace a propojování 

profilů a příležitostí, vytváření sítí a 

virtuálních výměn, školení online, 

jazykové podpory a podpory před 

umístěním a po umístění a dalších 

užitečných funkcí, které mohou vzniknout 

v budoucnu, což by mělo být spojeno s 

rozvojem společnosti. Služby poskytované 

portálem Evropského sboru solidarity by 

měly propagovat a doplňovat služby, které 

již nabízejí zúčastněné organizace. Je 

třeba zajistit interoperabilitu s Evropským 

portálem pro mládež. 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Za účelem zajištění kontinuity 

činností, které jsou podporovány z 

programů přispívajících do Evropského 

sboru solidarity, by finanční podpora 

solidárních umístění měla být rozdělena v 

poměru 80 % : 20 % mezi dobrovolnická 

umístění a solidární projekty na straně 

jedné a stáže a pracovní umístění na straně 

druhé. 

(19) Za účelem zajištění kontinuity 

činností, které jsou podporovány z 

programů přispívajících do Evropského 

sboru solidarity, by finanční podpora 

solidárních umístění měla být rozdělena v 

poměru 70 % : 30 % mezi dobrovolnická 

umístění a solidární projekty na straně 

jedné a stáže a pracovní umístění na straně 

druhé. 

 

Pozměňovací návrh  16 

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 měly být 

zúčastněné země schopny poskytnout další 

vnitrostátní, regionální či místní finanční 

podporu, jež je k dispozici v souladu s 

pravidly Evropského sboru solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Civilní ochrana a humanitární 

pomoc nemohou být závislé na mladých 

lidech prostřednictvím Evropského sboru 

solidarity. Komise a členské státy by měly 

zajistit nepřetržité investice do 

strukturované civilní ochrany a 

humanitární pomoci. 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Kromě členských států by měl 

Evropský sbor solidarity na základě 

bilaterálních dohod rovněž umožnit účast 

jiným zemím. Jejich účast by měla být v 

příslušných případech založena na dalších 

vyhrazených částkách, jež budou 

zpřístupněny v souladu s postupy 

dohodnutými s dotčenými zeměmi. 

(22) Kromě členských států by měl 

Evropský sbor solidarity na základě 

bilaterálních dohod rovněž umožnit účast 

jiným zemím, zejména zemím v 

rámci Evropského sdružení volného 

obchodu (ESVO), zemím Východního 

partnerství, zemím, na něž se vztahuje 

evropská politika sousedství, přistupujícím 

zemím, kandidátským zemím 

a potenciálním kandidátským zemím, a to 

obzvláště v případě přeshraničních 

programů. Jejich účast by měla být v 

příslušných případech založena na dalších 

vyhrazených částkách, jež budou 

zpřístupněny v souladu s postupy 

dohodnutými s dotčenými zeměmi. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Evropský sbor solidarity by se měl 

zaměřovat na mladé lidi ve věku 18–30 let. 

K účasti na činnostech, které nabízí 

Evropský sbor solidarity, by měla být 

nutná registrace na portálu Evropského 

sboru solidarity. 

(23) Evropský sbor solidarity by se měl 

zaměřovat na mladé lidi ve věku 18–30 let. 

K účasti na činnostech, které nabízí 

Evropský sbor solidarity, by měla být 

nutná registrace na portálu Evropského 

sboru solidarity. V případě potřeby by měly 

být za účelem registrace poskytnuty i další 

nástroje s cílem usnadnit účast všech 

mladých lidí, zejména těch, kteří se 

nacházejí v nejzranitelnější situaci, a těch, 

kteří nejsou digitálně gramotní. Za tímto 

účelem by mohly být používány existující 

postupy podávání žádostí, které uplatňují 

koordinující a vysílající organizace. 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Je nezbytné podporovat širší 

politickou strategii zaměřenou na 

vytvoření příznivého prostředí pro 

dobrovolnictví v Evropě, která se 

nepřekrývá s dalšími probíhajícími 

programy, ale spíše posiluje úspěšné 

stávající iniciativy, jako je Evropská 

dobrovolná služba. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23b) Mobilita mládeže by měla být 

zajištěna také prostřednictvím programu 

Eurail Youth Pass. 

 

Pozměňovací návrh  22 

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 

(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. Je 

nezbytné, aby vnitrostátní agentury 

mladým lidem předem uhradily náklady 
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pro odstranění právních a administrativních 

překážek, které brání 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. 

na cestu, aby nemuseli žádat o následnou 

úhradu. Podobně by se měly zúčastněné 

země snažit přijmout veškerá příslušná 

opatření pro odstranění právních a 

administrativních překážek, které brání 

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  23 

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. 

(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, veřejně a 

transparentně. 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. 
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Subjekt, který má zájem nabízet 

umístění v rámci Evropského sboru 

solidarity a chce požádat o finanční 

podporu, by měl nejprve získat značku 

kvality, což je nezbytná základní 

podmínka. Tento požadavek by se neměl 

vztahovat na fyzické osoby žádající o 

finanční podporu jménem neformální 

skupiny účastníků Evropského sboru 

solidarity pro jejich solidární projekty. 

(26) Subjekt, který má zájem nabízet 

umístění v rámci Evropského sboru 

solidarity a chce požádat o finanční 

podporu, by měl nejprve získat značku 

kvality, což je nezbytná základní 

podmínka. Tento požadavek by se neměl 

vztahovat na fyzické osoby žádající o 

finanční podporu jménem neformální 

skupiny účastníků Evropského sboru 

solidarity pro jejich solidární programy a 

projekty. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (27a) Důležitým kritériem při hodnocení 

kvality projektů by měly být potřeby a 

očekávání místních komunit. 

Odpovídajícím způsobem by proto měly 

být zavedeny vhodné ukazatele, které 

budou každoročně znovu posouzeny. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Náležitý dosah, publicita a šíření 

příležitostí a výsledků činností 

podporovaných Evropským sborem 

solidarity by měly být zajišťovány na 

evropské, vnitrostátní a místní úrovni. 

(28) Náležitý dosah, publicita a šíření 

příležitostí a výsledků činností 

podporovaných Evropským sborem 

solidarity by měly být zajišťovány na 

evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
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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. 

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, bez zvyšování 

byrokracie. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Aby bylo zajištěno z finančního 

hlediska řádné provádění a důkladné 

monitorování Evropského sboru solidarity 

na vnitrostátní úrovni, je důležité využívat 

stávající vnitrostátní orgány oprávněné 

řídit činnosti uvedené v kapitole III 

nařízení (EU) č. 1288/2013. 

(31) Aby bylo zajištěno z finančního 

hlediska řádné provádění a důkladné 

monitorování Evropského sboru solidarity 

na vnitrostátní úrovni, je důležité využívat 

– a v případě potřeby posilovat – stávající 

vnitrostátní orgány oprávněné řídit činnosti 

uvedené v kapitole III nařízení (EU) č. 

1288/2013. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) V souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie26, by 

Komise měla přijmout pracovní programy 

a informovat o tom Evropský parlament a 

Radu. V pracovních programech by měla 

být stanovena opatření potřebná pro jejich 

provádění v souladu s obecnými a 

specifickými cíli Evropského sboru 

solidarity, pravidla pro udílení grantů a 

další požadované prvky. Pracovní 

programy a jakékoliv jejich doplňky by 

měly být přijímány prostřednictvím 

prováděcích aktů v souladu s přezkumným 

(35) V souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie26, by 

Komise měla přijmout pracovní programy 

a informovat o tom Evropský parlament a 

Radu. V pracovních programech by měla 

být stanovena prováděcí opatření potřebná 

pro jejich provádění v souladu s obecnými 

a specifickými cíli Evropského sboru 

solidarity, pravidla pro udílení grantů a 

další požadované prvky. Pracovní 

programy a jakékoliv jejich doplňky by 

měly být přijímány prostřednictvím 

prováděcích aktů v souladu s přezkumným 
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postupem. postupem. 

_________________ _________________ 

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002, Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 

1. 

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002, Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 

1. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Jelikož cíl tohoto nařízení, tj. 

založení Evropského sboru solidarity, 

nemohou dostatečně naplnit členské státy a 

lze jej z důvodu jeho rozsahu a účinků lépe 

dosáhnout na úrovni Unie, smí Unie 

přijímat opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity dle článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality uvedenou ve zmíněném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

nutný pro dosažení těchto cílů. 

(36) Jelikož cíl tohoto nařízení, tj. 

založení Evropského sboru solidarity, 

nemohou dostatečně naplnit samotné 

členské státy a lze jej z důvodu jeho 

rozsahu a účinků lépe dosáhnout na úrovni 

Unie, smí Unie přijímat opatření v souladu 

se zásadou subsidiarity dle článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality uvedenou ve 

zmíněném článku nepřekračuje toto 

nařízení rámec nutný pro dosažení těchto 

cílů. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 40 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (40a) Vzhledem k poměrně malému 

rozpočtu programu by měli být 

zaměstnanci Komise přidělení na 
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Evropský sbor solidarity převedeni, aniž 

by to mělo další finanční dopad. 

 

Pozměňovací návrh  31 

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 

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; 

1) „solidární činností“ se rozumí 

činnost, jejímž cílem je řešit klíčové 

společenské problémy ve prospěch 

společenství nebo Unie jako celku 

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, a to i v 

oblasti nových technologií, zaměstnanost, 

rovnost žen a mužů, podnikání, zejména 

sociální a udržitelné podnikání, občanství 

a demokratická angažovanost, práce 

mladých lidí, životní prostředí a ochrana 

přírody, opatření v oblasti klimatu, 

předcházení katastrofám, připravenost 

a obnova, zemědělství, včetně sociálního 

zemědělství, a rozvoj venkova, zajištění 

potravin a nepotravinového materiálu, 

zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost 

a kultura, tělesná výchova a sport, sociální 

pomoc a zabezpečení, sociální začlenění, 

zejména začlenění marginalizovaných 

skupin, akce pro seniory, osoby se 

zdravotním postižením a další osoby 

vyžadující pomoc druhých, solidarita mezi 

generacemi, přijímání a integrace státních 

příslušníků třetích zemí, územní spolupráce 

a soudržnost; tato činnost by měla mít tyto 

charakteristické prvky: být časově 

omezená, mít jasně stanovené cíle, obsah, 

úkoly, strukturu a rámec; je na ni 

poskytována odpovídající finanční 

podpora; 
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Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) „účastníkem“ se rozumí mladý 

člověk, který se zaregistroval 

prostřednictvím portálu Evropského sboru 

solidarity a účastní se solidární činnosti 

v rámci Evropského sboru solidarity, jež je 

zajišťována zúčastněnou organizací; 

2) „účastníkem“ se rozumí mladý 

člověk ve věku 18–30 let, který se 

zaregistroval prostřednictvím portálu 

Evropského sboru solidarity a účastní se 

solidární činnosti nebo projektu v rámci 

Evropského sboru solidarity, jež je 

zajišťována zúčastněnou organizací, která 

je certifikována značkou kvality; 

 

Pozměňovací návrh  33 

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, 

hospodářských nebo sociálních překážek, 

zdravotních problémů, sociálních překážek 

či geografických překážek nebo které čelí 

jakékoli diskriminaci; 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) „zúčastněnou organizací“ se rozumí 

jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, 

jemuž byla udělena značka kvality 

Evropského sboru solidarity, který nabízí 

umístění účastníkovi Evropského sboru 

solidarity nebo provádí jiné činnosti 

v rámci Evropského sboru solidarity; 

4) „zúčastněnou organizací“ se rozumí 

jakýkoli veřejný či soukromý neziskový 

subjekt, jemuž byla na základě společných 

kritérií uznávaných na úrovni Unie 

udělena značka kvality Evropského sboru 

solidarity a který nabízí umístění 

účastníkovi Evropského sboru solidarity 

nebo provádí jiné činnosti v rámci 
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Evropského sboru solidarity; 

 

Pozměňovací návrh  35 

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 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 a sociální rozvoj; 

tato činnost je časově omezená, má jasně 

stanovené cíle, obsah, úkoly, strukturu, 

rámec a pokyny; je na ni poskytována 

náležitá finanční podpora; dobrovolnictví 

se nesmí využívat k zastoupení nebo 

nahrazení placeného zaměstnání; 

_________________  

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost 

prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, 

sedm hodin denně. 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

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 

7) „umístěním dobrovolnických týmů“ 

se rozumí umístění organizované 

zúčastněnou organizací, díky němuž 

mohou týmy účastníků Evropského sboru 

solidarity z různých zúčastněných zemí se 

společným cílem dobrovolně pracovat na 

smysluplných komunitních projektech, a to 
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intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma 

týdny a dvěma měsíci; 

v podobě plnění manuálních či 

intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma 

týdny a dvěma měsíci; 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8) „stáží“ se rozumí dvou- až 

dvanáctiměsíční období pracovní praxe, jež 

je placena organizací hostící účastníka 

Evropského sboru solidarity na základě 

písemné dohody o stáži, zahrnuje prvek 

vzdělávání a odborné přípravy a jejímž 

cílem je získání praktických a odborných 

zkušeností za účelem zlepšení 

zaměstnatelnosti a usnadnění přechodu 

do řádného zaměstnání; 

8) „stáží“ se rozumí časově omezené 

dvou- až dvanáctiměsíční období pracovní 

praxe, jež je placena organizací hostící 

účastníka Evropského sboru solidarity 

na základě písemné dohody o stáži, 

zahrnuje prvek vzdělávání a odborné 

přípravy, má jasně stanovené cíle, obsah, 

úkoly, strukturu a rámec a jejímž cílem je 

získání praktických a odborných znalostí a 

zkušeností za účelem zlepšení 

zaměstnatelnosti a usnadnění přechodu 

do řádného zaměstnání; stáže se nesmí 

využívat k zastoupení nebo nahrazení 

placeného zaměstnání; 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10) „solidárním projektem“ se rozumí 

místní iniciativa na období dvou 

až dvanácti měsíců, kterou zahájí a 

provádějí skupiny nejméně pěti účastníků 

Evropského sboru solidarity, a to s cílem 

řešit klíčové výzvy v rámci své místní 

komunity a zároveň je propojit s širší 

evropskou perspektivou; 

10) „solidárním projektem“ se rozumí 

místní, regionální nebo přeshraniční 

iniciativa na období dvou až dvanácti 

měsíců, kterou zahájí a provádějí skupiny 

účastníků Evropského sboru solidarity 

nebo zúčastněná organizace, a to s cílem 

řešit klíčové výzvy v rámci své místní 

komunity a zároveň je propojit s širší 

evropskou perspektivou; 
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

11) „značkou kvality“ se rozumí 

osvědčení udělené veřejnému nebo 

soukromému subjektu nebo mezinárodní 

organizaci, které chtějí poskytnout 

umístění v rámci Evropského sboru 

solidarity postupem, jehož cílem je zajistit 

dodržování zásad a požadavků charty 

Evropského sboru solidarity; 

11) „značkou kvality“ se rozumí 

osvědčení udělené veřejnému nebo 

soukromému subjektu nebo mezinárodní 

organizaci uvedeným v čl. 2 bodu 4, jež 

chtějí poskytnout umístění v rámci 

Evropského sboru solidarity na základě 

společných kritérií uznávaných na úrovni 

Unie a prostřednictvím postupu, jehož 

cílem je zajistit dodržování zásad a 

požadavků charty Evropského sboru 

solidarity; 

 

Pozměňovací návrh  40 

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 funguje jako jednotné kontaktní 

místo poskytující příslušné informace a 

on-line služby účastníkům a zúčastněným 

organizacím Evropského sboru solidarity a 

doplňující služby již poskytované 

zúčastněnými organizacemi, mimo jiné 

pokud jde o poskytování informací 

o Evropském sboru solidarity, registraci 

účastníků, propojení zúčastněných 

organizací a účastníků, vyhledávání 

účastníků pro umístění, reklamu 

a vyhledávání umístění, vyhledávání 

potenciálních partnerů pro projekty, správu 

kontaktů a nabídek umístění, pracovních 

míst a projektů, odbornou přípravu, 

činnosti v oblasti komunikace a vytváření 

sítí, informování o příležitostech a jejich 

oznamování, zajišťování mechanismu 

zpětné vazby ohledně kvality umístění, 

jakož i další relevantní vývoj týkající se 
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Evropského sboru solidarity, a současně 

zajišťuje interoperabilitu s Evropským 

portálem pro mládež. 

 

Pozměňovací návrh  41 

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 

prosazovat solidaritu jako základní 

hodnotu evropského projektu zvýšením 

účasti mladých lidí a organizací 

na dostupných a vysoce kvalitních 

solidárních činnostech, a tím přispět 

k posílení soudržnosti a solidarity 

v Evropě, podpořit místní a regionální 

komunity a Unii jako celek a umožnit 

rychlé a účinné zahájení projektů řešících 
společenské výzvy v souladu s Agendou 

pro udržitelný rozvoj 2030 jak v Unii, tak 

ve třetích zemích. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytnout mladým lidem, 

s podporou zúčastněných organizací, 

snadno dostupné příležitosti pro zapojení 

se do solidárních činností a současně 

zlepšovat jejich dovednosti a kompetence v 

rámci osobního, vzdělávacího, sociálního, 

občanského a profesního rozvoje, jakož 

i jejich zaměstnatelnost a usnadnit jim 

přechod na trh práce, a to i podporou 

mobility mladých dobrovolníků, stážistů a 

pracovníků; 

a) poskytnout mladým lidem, 

s podporou zúčastněných organizací, 

snadno dostupné příležitosti pro zapojení 

se do solidárních činností a současně 

zlepšovat jejich znalosti, dovednosti a 

kompetence v rámci osobního, 

vzdělávacího, sociálního, občanského 

a profesního rozvoje, jakož i jejich 

zaměstnatelnost a usnadnit jim přechod 

na trh práce, a to i podporou mobility 

mladých dobrovolníků, stážistů a 

pracovníků; 
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Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zajistit, že solidární činnosti 

nabízené účastníkům Evropského sboru 

solidarity přispívají k řešení konkrétních 

neuspokojených společenských potřeb a k 

posilování komunit, jsou vysoce kvalitní a 

jsou řádně uznávány. 

b) zajistit, že solidární činnosti 

nabízené účastníkům Evropského sboru 

solidarity přispívají k řešení konkrétních a 

klíčových společenských výzev, jako je 

společenská integrace, ochrana životního 

prostředí, boj proti změně klimatu a 

přírodním pohromám a zmírňování jejich 

dopadů a posilování místních a 

regionálních komunit, a jsou vysoce 

kvalitní a řádně uznávány. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Akce Evropského sboru solidarity 

musí být soudržné a doplňkové ve vztahu k 

příslušným politikám a programům 

týkajícím se oblastí uvedených v čl. 2 

odst. 1, jakož i ke stávajícím sítím 

na úrovni Unie, které jsou pro činnosti 

Evropského sboru solidarity významné. 

1. Akce Evropského sboru solidarity 

musí být soudržné a doplňkové ve vztahu k 

příslušným politikám a programům Unie 

týkajícím se oblastí uvedených v čl. 2 

odst. 1, jakož i ke stávajícím sítím 

na úrovni Unie, které jsou pro činnosti 

Evropského sboru solidarity významné. 

 

Pozměňovací návrh  45 

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 

2. Komise a zúčastněné země 

spolupracují na dosahování efektivnosti a 

účinnosti zajišťováním soudržnosti mezi 

vnitrostátními, regionálními a místními 

programy a režimy týkajícími se solidarity, 

vzdělávání, odborné přípravy, 

neformálního a informálního učení 
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straně druhé. Tyto akce vycházejí z 

osvědčených postupů a stávajících 

programů. 

a mládeže na straně jedné a akcemi 

Evropského sboru solidarity na straně 

druhé. Tyto akce vycházejí z osvědčených 

postupů a stávajících programů. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) solidární umísťování, projekty 

a vytváření sítí; 

a) solidární projekty a vytváření sítí; 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) solidární umísťování v podobě 

dobrovolnictví, stáží či zaměstnání, včetně 

přeshraničních a vnitrostátních 

umísťování a umísťování 

dobrovolnických týmů; 

a) solidární umísťování v podobě 

dobrovolnictví, stáží či zaměstnání, včetně 

umísťování jednotlivců a dobrovolnických 

týmů; 

 

Pozměňovací návrh  48 

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, jež musí být zcela v 

souladu s prokázanými zkušenostmi z 

praxe, a to zejména s osvědčenými 

postupy v oblasti dobrovolnictví a civilní 

ochrany, a doplňovat je. 
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Pozměňovací návrh  49 

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 podpory po umístění, jakož i 

vypracování osvědčení, které určí a 

zdokumentuje znalosti, dovednosti 

a kompetence nabyté během umístění; 

a) opatření, jejichž cílem je zajistit 

kvalitu solidárních umístění, jejichž normy 

jsou stanoveny v chartě Evropského sboru 

solidarity, včetně komplexního vzdělávání 

před umístěním i během něho, jazykové 

podpory založené na zkušenostech z on-

line jazykové podpory Erasmus+, 

administrativní podpory účastníků 

a zúčastněných organizací, pojištění 

a podpory po umístění, např. 

prostřednictvím školitele / osoby 

vykonávající dohled, jakož i 

vypracování osvědčení uznávaného na 

evropské úrovni a vycházejícího ze 

zkušeností z programu Youthpass, které 

určí, zdokumentuje a potvrdí znalosti, 

dovednosti a kompetence nabyté během 

umístění; 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) činnosti a opatření poskytované 

neziskovými organizacemi, včetně 

mládežnických organizací a organizací 

občanské společnosti, které podporují 

mladé lidi, pokud jde o přístup k 

solidárním umístěním a projektům a 

jejich vytváření; 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vytvoření a udržování značky 

kvality pro subjekty, které chtějí 

poskytovat umístění Evropskému sboru 

solidarity, za účelem zajištění souladu se 

zásadami a požadavky charty Evropského 

sboru solidarity; 

b) vytvoření a udržování značky 

kvality udělované na základě společných 

kritérií uznávaných na evropské úrovni 

pro subjekty, které chtějí poskytovat 

umístění Evropskému sboru solidarity, za 

účelem zajištění souladu se zásadami 

a požadavky charty Evropského sboru 

solidarity; 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 a 

dalších příslušných on-line služeb, jež musí 

být k dispozici ve všech úředních jazycích 

Unie, jakož i nezbytných podpůrných 

systémů IT a internetových nástrojů. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Částka uvedená v odstavci 1 

zahrnuje finanční krytí ve výši 

294 200 000 EUR1a v běžných cenách 

sestávající z: 

 a)  programu Erasmus+, který se 

podílí 197 700 000 EUR v běžných 

cenách; 

 b)  programu Evropské unie pro 

zaměstnanost a sociální inovace, který se 

podílí 10 000 000 EUR v běžných cenách; 

 c)  nepřiděleného rozpětí v rámci 

podokruhu 1a (včetně celkového rozpětí 

pro závazky), které se podílí 86 500 000 
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EUR v běžných cenách. 

 __________________ 

 1a Toto finanční krytí představuje hlavní 

referenční částku ve smyslu bodu 17 

interinstitucionální dohody (2013/C 

373/01) mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – návětí 

 

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: 

2. Částka uvedená v odstavci 1a je 

doplněna o příspěvky z: 

__________________  

33 Toto finanční krytí představuje hlavní 

referenční částku ve smyslu bodu 17 

interinstitucionální dohody (2013/C 

373/01) mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 

spolupráci v rozpočtových záležitostech a 

řádném finančním řízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Finanční podpora solidárních 

umístění a projektů uvedených v čl. 7 

odst. 1 písm. a) a b) je orientačně určena z 

80 % na dobrovolnické činnosti a solidární 

projekty a z 20 % na stáže a umístění do 

zaměstnání. 

3. Finanční podpora solidárních 

umístění a projektů uvedených v čl. 7 

odst. 1 písm. a) a b) je orientačně určena ze 

70 % na dobrovolnické činnosti a solidární 

projekty a z 30 % na stáže a umístění do 

zaměstnání. 
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Pozměňovací návrh  56 

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 nebo regionální 

či místní subjekt mohou příjemcům 

poskytnout dodatečné finanční prostředky, 

které budou spravovány podle pravidel 

Evropského sboru solidarity, a k tomuto 

účelu mohou využít decentralizovaných 

struktur sboru, pokud zajistí poměrné 

doplňkové financování těchto struktur. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Aby se zjednodušily požadavky pro 

příjemce, měly by být v maximální možné 

míře používány jednorázové částky, 

jednotkové náklady a paušální 

financování. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropského sboru solidarity se 

účastní členské státy. 

1. Evropského sboru solidarity se 

mohou účastnit tyto země: 

 a) členské státy; 

 b) přistupující země, kandidátské 

země a potenciální kandidátské země, 

které využívají předvstupní strategie, v 

souladu se všeobecnými zásadami a 

obecnými podmínkami pro účast těchto 

zemí v programech Unie stanovenými v 

příslušných rámcových dohodách, 
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rozhodnutích Rady přidružení nebo 

podobných dohodách; 

 c) země ESVO, které jsou stranami 

Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními 

uvedené dohody; 

 d) země, na které se vztahuje 

evropská politika sousedství a které s Unií 

uzavřely dohody umožňující jejich účast v 

programech Unie, uzavřou-li s Unií 

dvoustrannou dohodu o podmínkách své 

účasti v Evropském sboru solidarity. 

 Členské státy se Evropského sboru 

solidarity účastní za účelem posílení 

sociální soudržnosti prostřednictvím 

solidarity a zásahů Unie. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Evropský sbor solidarity je otevřen 

účasti jiných zemí na základě 

dvoustranných dohod. Případná spolupráce 

je založena na dodatečných prostředcích 

poskytnutých na základě postupů, které 

budou s uvedenými zeměmi dohodnuty. 

2. Evropský sbor solidarity je otevřen 

účasti jiných zemí na základě 

dvoustranných a mnohostranných dohod o 

přeshraničních projektech s evropskými 

zeměmi, které nejsou členy EU. Případná 

spolupráce je založena na dodatečných 

prostředcích poskytnutých na základě 

postupů, které budou s uvedenými zeměmi 

dohodnuty. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, 

kteří se chtějí účastnit Evropského sboru 

solidarity, se zaregistrují prostřednictvím 

portálu uvedeného sboru. V okamžiku 

zahájení umístění nebo projektu však musí 

1. Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, 

kteří se chtějí účastnit Evropského sboru 

solidarity, se zaregistrují prostřednictvím 

portálu uvedeného sboru nebo k tomuto 

programu získají přístup prostřednictvím 
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registrovaný mladý člověk dosáhnout 

alespoň 18 let věku a nebýt starší než 30 

let. 

již existujících postupů podávání žádostí, 

které používají koordinující a vysílající 

organizace. V okamžiku zahájení umístění 

nebo projektu však musí registrovaný 

mladý člověk dosáhnout alespoň 18 let 

věku a nebýt starší než 30 let. Mladí lidé se 

mohou tohoto projektu účastnit kolikrát 

chtějí bez ohledu na dostupnost. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Žádost mladého člověka o účast na 

dlouhodobějším programu nesmí být 

odmítnuta, pokud v průběhu projektu 

dosáhne věku 30 let. 

 

Pozměňovací návrh  62 

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 

Komise a zúčastněné země zajistí, aby bylo 

vynaloženo zvláštní úsilí na podporu 

sociálního začleňování, zejména účasti 

znevýhodněných mladých lidí, kdy bude 

všem účastníkům zaručena zvláštní 

odborná příprava určená pro 

dobrovolníky. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 

účasti veřejných nebo soukromých 

1. Evropský sbor solidarity je otevřen 

účasti veřejných nebo soukromých 
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subjektů nebo mezinárodních organizací, a 

to za předpokladu, že jim byla udělena 

značka kvality Evropského sboru 

solidarity. 

neziskových subjektů nebo mezinárodních 

organizací uvedených v čl. 2 bodu 4, a to 

za předpokladu, že jim byla udělena značka 

kvality Evropského sboru solidarity v 

souladu s cíli tohoto nařízení, tak aby byl 

přístup k Evropskému sboru solidarity 

pružnější a s jasnými a jednoduchými 

pravidly. 

 

Pozměňovací návrh  64 

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 pravidelně opětovně posuzuje a 

může být odňata, ale po novém posouzení 

může být znovu udělena. Výsledky 

opětovného posouzení subjektů jsou 

součástí hodnocení a monitorování podle 

článku 15 a zejména zprávy o pokroku, 

kterou Komise zveřejní v roce 2020. 

 

Pozměňovací návrh  65 

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 neziskový 

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 
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financování jménem neformální skupiny 

účastníků Evropského sboru solidarity. 

rovněž požádat o financování jménem 

neformální skupiny účastníků Evropského 

sboru solidarity. Podávání žádostí o 

financování a rozdělování finančních 

prostředků by mělo být prováděno 

způsobem, který zajistí účinnou a rychlou 

reakci na společenské výzvy. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokrok při plnění specifických cílů se měří 

pomocí ukazatelů, jako jsou: 

Pokrok při plnění specifických cílů a 

kvalita umístění se hodnotí pomocí 

ukazatelů, jako jsou: 

 

Pozměňovací návrh  67 

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 v dobrovolnických 

umístěních, podle země, věku a pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počet účastníků v solidárních 

projektech, 

d) počet účastníků v solidárních 

projektech, podle země, věku a pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

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

e) počet organizací, které získaly 

značku kvality Evropského sboru 

solidarity. 

e) počet organizací, které získaly 

značku kvality Evropského sboru 

solidarity, podle země. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) procento účastníků, kteří obdrželi 

certifikát, jako např. Youthpass, diplom 

nebo jiný druh formálního uznání jejich 

účasti v Evropském sboru solidarity, podle 

země, věku a pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 eb) procento účastníků, kteří 

prohlásili, že dosáhli pokroku ve svém 

osobním, vzdělávacím, sociálním a 

občanském rozvoji, podle země, věku a 

pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ec) procento účastníků, kteří 

prohlásili, že si zlepšili své jazykové 

dovednosti, podle země, věku a pohlaví; 
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Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ed) procento účastníků, kteří 

prohlásili, že se hodlají dál věnovat 

solidárním činnostem, podle země, věku a 

pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ee) procento účastníků se zdravotním 

postižením, podle země, věku, pohlaví a 

typu umístění. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V rámci portálu Evropského sboru 

solidarity bude rovněž vytvořen 

mechanismus zpětné vazby za účelem 

získání připomínek od účastníků ke 

kvalitě jejich umístění. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto 

nařízení v platnost vypracuje Komise 

podrobný program pro monitorování 

Aniž je dotčen odstavec 1, vypracuje 

Komise nejpozději šest měsíců po vstupu 

tohoto nařízení v platnost podrobný 
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výstupů, výsledků a dopadů tohoto 

nařízení. 

program pro monitorování výstupů, 

výsledků a dopadů tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Čtyři roky od ... [datum 

použitelnosti tohoto nařízení] zveřejní 

Komise za účelem vyhodnocení zkušeností 

s Evropským sborem solidarity zprávu o 

osvědčených postupech, z níž budou moci 

vycházet budoucí cíle politiky a 

soudržnosti. 

 

Pozměňovací návrh  78 

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 se 

zúčastněnými zeměmi zajistí šíření 

informací, publicitu a navazující kroky 

v souvislosti se všemi akcemi 

podporovanými v rámci Evropského sboru 

solidarity, zejména prostřednictvím řešení 

v oblasti IKT, jako je portál dostupný ve 

všech úředních jazycích Unie, přičemž se 

zvláště zaměří na rovné příležitosti a 

dostupnost. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komunikační činnosti přispívají 

také k institucionální komunikaci v 

souvislosti s politickými prioritami Unie za 

3. Komunikační činnosti přispívají 

také k institucionální komunikaci v 

souvislosti s politickými prioritami Unie za 
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předpokladu, že se týkají obecného cíle 

tohoto nařízení. 

předpokladu, že se týkají obecného cíle 

tohoto nařízení, představují pro Unii 

přidanou hodnotu a zviditelňují ji. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní orgán určí nezávislého 

auditora. Nezávislý auditor vydává auditní 

výrok k ročnímu prohlášení řídícího 

subjektu podle čl. 60 odst. 5 písm. nařízení 

(EU, Euratom) č. 966/2012. 

1. Vnitrostátní orgán určí v souladu se 

zásadou transparentnosti nezávislého 

auditora. Nezávislý auditor vydává auditní 

výrok k ročnímu prohlášení řídícího 

subjektu podle čl. 60 odst. 5 písm. nařízení 

(EU, Euratom) č. 966/2012. 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) stanoví normy vnitřní kontroly pro 

národní agentury a pravidla pro správu 

finančních prostředků Unie určených na 

grantovou podporu, která je prováděna 

národními agenturami; 

a) stanoví normy vnitřní kontroly pro 

národní agentury a pravidla pro správu 

finančních prostředků Unie určených na 

grantovou podporu, která je prováděna 

národními agenturami, přičemž zohlední 

požadavky na zjednodušení, a nebude 

tudíž na zúčastněné organizace uvalovat 

dodatečnou zátěž; 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) Evropská komise v souvislosti s 

prováděním Evropského sboru solidarity 

úzce spolupracuje s vnitrostátním 

orgánem určeným pro Evropský sbor 
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solidarity. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise pořádá pravidelné schůzky 

se sítí národních agentur, aby zajistila 

soudržné provádění Evropského sboru 

solidarity ve všech zúčastněných zemích. 

7. Komise pořádá pravidelné schůzky 

se sítí národních agentur a s dalšími 

zúčastněnými stranami zapojenými do 

činnosti Evropského sboru solidarity, aby 

zajistila soudržné provádění Evropského 

sboru solidarity ve všech zúčastněných 

zemích. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Národní agentury jsou odpovědné 

za primární kontroly příjemců grantů 

na akce Evropského sboru solidarity, které 

jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí 

poskytovat dostatečné záruky, že jsou 

udělené granty využívány tak, jak bylo 

zamýšleno, a v souladu s platnými pravidly 

Unie. 

3. Národní agentury jsou odpovědné 

za primární kontroly příjemců grantů 

na akce Evropského sboru solidarity, které 

jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí být 

přiměřené a adekvátní a musí poskytovat 

dostatečné záruky, že jsou udělené granty 

využívány tak, jak bylo zamýšleno, a v 

souladu s platnými pravidly Unie, přičemž 

zohledňují požadavky na zjednodušení, a 

neuvalují tudíž na zúčastněné organizace 

dodatečnou zátěž. Kromě toho musí být za 

účelem zjednodušení požadavků na 

příjemce v co největší možné míře 

používány jednorázové částky, jednotkové 

náklady či paušální financování. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem provádění tohoto 

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. 

1. Za účelem provádění tohoto 

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 včetně společných akcí 

na přeshraniční úrovni, částku přidělenou 

na každou akci i rozdělení finančních 

prostředků mezi zúčastněné země na akce 

řízené prostřednictvím národních agentur a 

orientační harmonogram provádění. 
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