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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Solidarita ako súčasť základov Európskej únie je takisto jednou z najdôležitejších hodnôt 

Európanov. Bez zveličovania možno povedať, že úspech Európskej únie je založený na 

solidarite. Ponúka veľký potenciál, pokiaľ ide o vytváranie porozumenia, vzájomnej 

ohľaduplnosti a pozitívnej interakcie medzi národmi, ako aj jednotlivcami. Práve preto by 

sme mali podporovať a presadzovať túto myšlienku v povedomí Európanov. 

Spravodajca sa domnieva, že Európsky zbor solidarity je významný nástroj na dosiahnutie 

tohto cieľa, a preto s potešením privítal oznámenie tejto myšlienky v prejave o stave Únie zo 

14. septembra 2016, po ktorom nasledovalo oznámenie Komisie zo 7. decembra 2016 

s názvom Európsky zbor solidarity a legislatívny návrh z 1. júna 2017. Väčším zapojením sa 

mladých ľudí zo všetkých európskych krajín do činností v oblasti solidarity vzniká potenciál 

na posilnenie solidarity a súdržnosti v celej Európe, čo takisto môže prispieť k riešeniu 

spoločenských výziev a naplniť neuspokojené potreby účastníckych krajín a regiónov. 

Získaním cenných zručností sa navyše podporí osobný a profesijný rozvoj mladých ľudí. 

Spravodajca podporuje vytvorenie Európskeho zboru solidarity, ktorý bude zameraný na dva 

druhy činností: projekty v oblasti solidarity a dobrovoľnícke umiestnenia na jednej strane 

a stážové a pracovné umiestnenia na druhej strane. Zatiaľ čo prvý druh činností by mal byť 

nepochybne základom budúceho Európskeho zboru solidarity, druhý typ činností je pre 

mladých ľudí významnou príležitosťou na vstup na pracovný trh a získanie možnosti 

kvalitného zamestnania. Spravodajca preto navrhuje pozmeniť orientačné podiely rozdelenia 

rozpočtových prostriedkov medzi tieto dva druhy činností a zvýšiť finančnú podporu pre 

stážové a pracovné príležitosti na 30 %. 

Celková suma vo výške 341 500 000 EUR vyčlenená na činnosť Európskeho zboru solidarity 

do 31. decembra 2020 umožní zapojiť do činností v oblasti solidarity 100 000 mladých ľudí. 

Spravodajca podporuje návrh Komisie na mobilizáciu tejto sumy z rôznych jestvujúcich 

programov EÚ vrátane sumy 35 000 000 EUR z Európskeho sociálneho fondu. Domnieva sa 

však, že tieto prostriedky by mali pochádzať prevažne z rozpočtových prostriedkov programu 

Erasmus+ určených na financovanie činností Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), ktoré 

by patrili do rozsahu činností podporovaných v rámci tohto nariadenia. 

Spravodajca dúfa, že návrh bude vychádzať zo skúseností a najlepších postupov 

nadobudnutých v rámci EDS a že sa ním bude rozvíjať súčinnosť a doplnkovosť s inými 

fondmi a programami EÚ s cieľom rozvinúť jeho potenciál v najväčšej možnej miere. 

Výbor pre regionálny rozvoj považuje zjednodušenie opatrení za veľmi dôležitý faktor 

z hľadiska zlepšenia účinnosti a zvýšenia efektívnosti projektov realizovaných s podporou 

z rozpočtu EÚ. Práve preto spravodajca navrhuje určité zmeny, ktoré sú v súlade s touto 

zásadou a prostredníctvom ktorých sa zabezpečí, že príjemcovia nebudú zaťažovaní 

zbytočnými požiadavkami a formalitami.  

Spravodajca sa napokon domnieva, že Európsky zbor solidarity bude mať mimoriadne 

pozitívny vplyv nielen na mladých ľudí, ktorí sa do neho zapoja, ale aj na regionálne 

a miestne komunity, a preto sa rozhodol posilniť miestny a regionálny rozmer tohto 

nariadenia. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Európska únia je založená na 

solidarite medzi jej občanmi a medzi jej 

členskými štátmi. Opatrenia, ktoré 

podniká, sa riadia touto spoločnou 

hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty 

potrebnej na riešenie súčasných a budúcich 

spoločenských výziev, ktorým sú mladí 

Európania odhodlaní čeliť vyjadrením 

svojej solidarity v prax. 

(1) Európska únia je založená na 

solidarite medzi jej občanmi a medzi jej 

členskými štátmi. Opatrenia, ktoré 

podniká, sa riadia touto spoločnou 

hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty 

potrebnej na riešenie súčasných a budúcich 

spoločenských výziev, ktorým sú mladí 

Európania odhodlaní čeliť vyjadrením 

svojej solidarity v praxi, a stimulujú 

záujem mladých ľudí o spoločný európsky 

projekt. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Komisia vo svojom oznámení s 

názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. 

decembra 201618 zdôraznila potrebu 

posilniť základ solidárneho úsilia v celej 

Európe s cieľom poskytnúť mladým 

ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na 

činnosti v oblasti solidarity v širokej škále 

oblastí a podporovať národných a 

miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie 

rôznych výziev a kríz. Oznámením sa 

začala prvá fáza Európskeho zboru 

solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali 

rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť 

príležitosti na dobrovoľnícku činnosť či 

stáž alebo pracovné príležitosti pre 

(3) Komisia vo svojom oznámení s 

názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. 

decembra 201618 zdôraznila potrebu 

posilniť základ solidárneho úsilia v celej 

Európe s cieľom poskytnúť mladým 

ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na 

činnosti v oblasti solidarity v širokej škále 

oblastí a podporovať národných, 

regionálnych a miestnych aktérov v ich 

úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. 

Oznámením sa začala prvá fáza 

Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej 

sa mobilizovali rôzne programy Únie s 

cieľom ponúknuť príležitosti na 

dobrovoľnícku činnosť, stáž, prostriedky 
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mladých ľudí v celej EÚ. Pri vykonávaní 

týchto činností, či už pred nadobudnutím 

účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, 

by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá a 

podmienky stanovené v príslušných 

programoch Únie, z ktorých boli tieto 

činnosti financované v rámci prvej fázy 

Európskeho zboru solidarity. 

na osobný rozvoj alebo pracovné 

príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ. 

Pri vykonávaní týchto činností, či už pred 

nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 

alebo po ňom, by sa mali naďalej 

uplatňovať pravidlá a podmienky 

stanovené v príslušných programoch Únie, 

z ktorých boli tieto činnosti financované v 

rámci prvej fázy Európskeho zboru 

solidarity. 

_________________ _________________ 

18 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov – Európsky zbor 

solidarity [COM(2016) 942 final zo 7. 12. 

2016]. 

18 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov – Európsky zbor 

solidarity [COM(2016) 942 final zo 7. 12. 

2016]. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Mladým ľuďom by sa mali 

poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na 

zapojenie sa do činností v oblasti 

solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich 

odhodlanie konať v prospech komunít a 

zároveň získať užitočné skúsenosti, 

zručnosti a schopnosti potrebné pre ich 

osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a 

profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich 

zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa 

podporila aj mobilita mladých 

dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov. 

(4) Mladým ľuďom by sa mali 

poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na 

zapojenie sa do činností v oblasti 

solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich 

odhodlanie konať v prospech komunít 

členských štátov a zároveň získať užitočné 

skúsenosti, vedomosti, zručnosti a 

schopnosti potrebné pre ich osobný, 

vzdelávací, sociálny, občiansky a 

profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich 

zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa 

podporila aj mobilita mladých 

dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Činnosti v oblasti solidarity 

ponúkané mladým ľuďom by mali byť 

kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať 

na neuspokojené spoločenské potreby, 

prispievať k posilňovaniu komunít, 

ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať 

cenné znalosti a schopnosti, mali by byť 

finančne dostupné pre mladých ľudí a mali 

by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom 

prostredí. 

(5) Činnosti v oblasti solidarity 

ponúkané mladým ľuďom by mali byť 

kvalitné, mali by zohľadňovať ich 

zručnosti a úzko súvisieť s rozvojom 

spoločnosti v tom zmysle, že by mali 

reagovať na kľúčové spoločenské výzvy, 

prispievať k posilňovaniu miestnych 

komunít a sociálnej súdržnosti, ponúkať 

mladým ľuďom príležitosť získať cenné 

znalosti, zručnosti a schopnosti, mali by 

byť finančne dostupné pre mladých ľudí a 

mali by sa vykonávať v bezpečnom a 

zdravom prostredí. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Európsky zbor solidarity by mal 

fungovať ako jediný kontaktný bod pre 

činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. 

Mal by sa zabezpečiť súlad a 

komplementárnosť tohto rámca s ďalšími 

príslušnými politikami a programami Únie. 

Európsky zbor solidarity by mal stavať na 

silných stránkach a synergiách existujúcich 

programov, konkrétne Európskej 

dobrovoľníckej služby. Mal by tiež 

dopĺňať úsilie členských štátov zamerané 

na podporu mladých ľudí a uľahčovať 

prechod mladých ľudí zo školy do 

zamestnania v rámci záruky pre mladých 

ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie 

príležitosti pre vstup na trh práce vo forme 

stáží alebo pracovných miest v oblastiach 

súvisiacich so solidaritou v ich 

domovskom členskom štáte alebo za 

hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť 

komplementárnosť s existujúcimi sieťami 

na úrovni Únie relevantnými pre činnosti 

Európskeho zboru solidarity, ako je 

napríklad európska sieť verejných služieb 

(6) Európsky zbor solidarity by mal 

fungovať ako jediný kontaktný bod, bez 

akejkoľvek formy diskriminácie na 

základe pôvodu, pre činnosti v oblasti 

solidarity v celej Únii. Mal by sa 

zabezpečiť súlad a komplementárnosť 

tohto rámca s ďalšími príslušnými 

politikami a programami Únie. Európsky 

zbor solidarity by mal stavať na silných 

stránkach a synergiách existujúcich 

programov, konkrétne Európskej 

dobrovoľníckej služby. Mal by tiež 

dopĺňať úsilie členských štátov, 

regiónov, miest a miestnych komunít 
zamerané na podporu mladých ľudí 

a uľahčovať prechod mladých ľudí zo 

školy do zamestnania v rámci záruky pre 

mladých ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie 

príležitosti pre vstup na trh práce vo forme 

stáží alebo pracovných miest v oblastiach 

súvisiacich so solidaritou v ich 

domovskom členskom štáte alebo za 

hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť 

komplementárnosť s existujúcimi sieťami 
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zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. 

Okrem toho by sa mala zabezpečiť 

komplementárnosť medzi existujúcimi 

súvisiacimi systémami, konkrétne 

vnútroštátnymi systémami solidarity a 

programami mobility pre mladých ľudí, a 

Európskym zborom solidarity, pričom by 

sa v prípade potreby malo vychádzať z 

osvedčených postupov. 

na úrovni Únie relevantnými pre činnosti 

Európskeho zboru solidarity, ako je 

napríklad európska sieť verejných služieb 

zamestnanosti, EURES, sieť Eurodesk 

a program Mládež v pohybe. Okrem toho 

by sa mala zabezpečiť komplementárnosť 

medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, 

konkrétne vnútroštátnymi systémami 

solidarity a programami mobility pre 

mladých ľudí vrátane systémov 

pôsobiacich na regionálnej alebo miestnej 

úrovni, a Európskym zborom solidarity, 

pričom by sa v prípade potreby malo 

vychádzať z osvedčených postupov. 

_________________ _________________ 

19 Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o 

zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 

120/01). 

19 Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o 

zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 

120/01). 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Na to, aby sa maximalizoval vplyv 

Európskeho zboru solidarity, by sa mali 

zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú 

môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho 

zboru solidarity prispievať aj ďalšie 

programy Únie, ako je napríklad Fond pre 

azyl, migráciu a integráciu, program 

Európa pre občanov, Európsky fond 

regionálneho rozvoja a program v oblasti 

zdravia, a to podporou činností patriacich 

do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by 

mal byť financovaný v súlade s 

príslušnými základnými aktmi daných 

programov. Po získaní značky kvality 

Európskeho zboru solidarity by 

príjemcovia mali dostať prístup do portálu 

Európskeho zboru solidarity a mali by mať 

možnosť využívať opatrenia v oblasti 

kvality a podporné opatrenia podľa typu 

ponúkanej činnosti. 

(7) Na to, aby sa maximalizoval vplyv 

Európskeho zboru solidarity, by sa mali 

zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú 

môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho 

zboru solidarity prispievať aj ďalšie 

programy Únie, ako je napríklad Fond pre 

azyl, migráciu a integráciu, program 

Európa pre občanov, Európsky sociálny 

fond, Európsky fond regionálneho rozvoja 

a program v oblasti zdravia, a to podporou 

činností patriacich do jeho pôsobnosti. 

Tento príspevok by mal byť financovaný v 

súlade s príslušnými základnými aktmi 

daných programov a ako doplnok 

existujúcich politík Únie, ako je politika 

súdržnosti, bez negatívneho vplyvu na 

operačné programy ako také a v rámci 

dostupných prostriedkov súvisiacich s ich 

využívaním. Po získaní značky kvality 

Európskeho zboru solidarity by 
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príjemcovia mali dostať prístup do portálu 

Európskeho zboru solidarity a mali by mať 

možnosť využívať opatrenia v oblasti 

kvality a podporné opatrenia podľa typu 

ponúkanej činnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Európsky zbor solidarity by mal 

priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, 

aby mohli vykonávať dobrovoľnícku 

činnosť, absolvovať stáž alebo získať 

pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so 

solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať 

projekty v oblasti solidarity na základe 

svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti 

by mali prispievať k posilňovaniu ich 

osobného, vzdelávacieho, sociálneho, 

občianskeho a profesijného rozvoja. 

Európsky zbor solidarity by mal takisto 

podporovať činnosti v oblasti vytvárania 

sietí pre účastníkov a organizácie 

Európskeho zboru solidarity, ako aj 

opatrenia na zabezpečenie kvality 

podporovaných činností a na zlepšenie 

postupu uznávania vzdelávacích 

výsledkov. 

(8) Európsky zbor solidarity by mal 

priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, 

aby mohli vykonávať dobrovoľnícku 

činnosť, absolvovať stáž alebo získať 

pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so 

solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať 

nadnárodné a cezhraničné programy a 
projekty v oblasti solidarity na základe 

svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti 

by mali prispievať k posilňovaniu ich 

osobného, vzdelávacieho, sociálneho, 

občianskeho a profesijného rozvoja a k 

tvorbe skutočného európskeho občianstva 

a k zlepšeniu solidarity medzi mladými 

ľuďmi s cieľom zlepšiť ich následný 

prístup na trh práce. Európsky zbor 

solidarity by mal takisto podporovať 

činnosti v oblasti vytvárania sietí pre 

účastníkov a organizácie Európskeho zboru 

solidarity, ktoré im umožnia výmenu 

najlepších postupov, ako aj opatrenia na 

zabezpečenie kvality podporovaných 

činností a na zlepšenie postupu uznávania 

vzdelávacích výsledkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Stáže a pracovné miesta v 

oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu 

mladým ľuďom ponúknuť ďalšie 

príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň 

prispieť k riešeniu kľúčových 

spoločenských výziev. Môže to pomôcť 

zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu 

mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich 

prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo 

je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu 

práce. Stážové umiestnenia ponúkané v 

rámci Európskeho zboru solidarity by mali 

byť odmeňované účastníckou organizáciou 

a mali by sa riadiť zásadami kvality 

uvedenými v odporúčaní Rady o rámci 

kvality pre stáže z 10. marca 201421. 

Ponúkané stáže a pracovné miesta by mali 

pre mladých ľudí predstavovať odrazový 

mostík pre vstup na trh práce, a preto by 

ich mala sprevádzať primeraná podpora po 

umiestnení. Stážové a pracovné 

umiestnenia by mali uľahčovať príslušní 

aktéri na trhu práce, najmä verejné a 

súkromné služby zamestnanosti, sociálni 

partneri a obchodné komory. Účastnícke 

organizácie by mali mať možnosť žiadať o 

finančné prostriedky prostredníctvom 

príslušnej vykonávacej štruktúry 

Európskeho zboru solidarity s cieľom 

poskytovať sprostredkovacie služby medzi 

mladými účastníkmi a zamestnávateľmi 

ponúkajúcimi stážové a pracovné 

umiestnenia v odvetviach solidarity. 

(10) Stáže a pracovné miesta v 

oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu 

mladým ľuďom ponúknuť ďalšie 

príležitosti zabezpečením potrebného 

základu pre vstup na trh práce a zároveň 

prispieť k riešeniu kľúčových 

spoločenských výziev. Môže to pomôcť 

zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu 

mladých ľudí, a to aj na základe osobných 

zručností každého jednotlivca, a zároveň 

uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do 

zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich 

šancí na trhu práce. Stážové umiestnenia 

ponúkané v rámci Európskeho zboru 

solidarity by mali byť odmeňované 

účastníckou organizáciou a založené na 

zásadách kvality uvedených v odporúčaní 

Rady o rámci kvality pre stáže z 10. marca 

201421. Ponúkané stáže a pracovné miesta 

by mali pre mladých ľudí predstavovať 

odrazový mostík pre vstup na trh práce, a 

preto by ich mala sprevádzať primeraná 

podpora po umiestnení. Stážové a pracovné 

umiestnenia by mali uľahčovať príslušní 

aktéri na trhu práce, najmä verejné a 

súkromné služby zamestnanosti, sociálni 

partneri a obchodné komory. Účastnícke 

organizácie by mali mať možnosť žiadať o 

finančné prostriedky prostredníctvom 

príslušnej vykonávacej štruktúry 

Európskeho zboru solidarity s cieľom 

poskytovať sprostredkovacie služby medzi 

mladými účastníkmi a zamestnávateľmi 

ponúkajúcimi stážové a pracovné 

umiestnenia v odvetviach solidarity. 

_________________ _________________ 

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o 

rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 

27.3.2014, s. 1). 

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o 

rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 

27.3.2014, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Iniciatívny duch mladých ľudí je 

dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh 

práce. Európsky zbor solidarity by mal 

prispievať k posilňovaniu tohto aspektu 

tak, že mladým ľuďom ponúkne 

príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje 

vlastné projekty zamerané na riešenie 

konkrétnych problémov v prospech ich 

miestnych komunít. Tieto projekty by mali 

predstavovať príležitosť na realizáciu 

nápadov a mali by slúžiť na podporu 

mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou 

silou činností v oblasti solidarity. Zároveň 

by mohli slúžiť ako odrazový mostík 

umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov 

Európskeho zboru solidarity do činností v 

oblasti solidarity a predstavovať prvý krok 

smerom k ich podpore, aby vykonávali 

samostatnú zárobkovú činnosť alebo si 

založili združenie, mimovládnu 

organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v 

oblasti solidarity, neziskovom či 

mládežníckom sektore. 

(11) Iniciatívny duch mladých ľudí je 

dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh 

práce. Európsky zbor solidarity by mal 

prispievať k posilňovaniu tohto aspektu 

tak, že mladým ľuďom ponúkne 

príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje 

vlastné projekty zamerané na riešenie 

konkrétnych problémov v prospech ich 

miestnych komunít, a to najmä komunít 

nachádzajúcich sa v izolovaných alebo 

marginalizovaných oblastiach. Tieto 

projekty by mali predstavovať príležitosť 

na realizáciu nápadov a mali by slúžiť na 

podporu mladých ľudí, aby sa sami stali 

hybnou silou činností v oblasti solidarity. 

Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový 

mostík umožňujúci ďalšie zapojenie 

účastníkov Európskeho zboru solidarity do 

činností v oblasti solidarity a predstavovať 

prvý krok smerom k ich podpore, aby 

vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť 

alebo si založili združenie, mimovládnu 

organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v 

oblasti solidarity, neziskovom či 

mládežníckom sektore. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Osobitná pozornosť by sa mala 

venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a 

ďalších príležitostí ponúkaných v rámci 

Európskeho zboru solidarity, najmä 

prostredníctvom poskytovania odbornej 

prípravy, jazykovej podpory, poistenia, 

administratívnej podpory a podpory 

účastníkov po umiestnení, ako aj 

prostredníctvom uznávania znalostí, 

zručností a schopností získaných 

prostredníctvom skúsenosti s Európskym 

(13) Osobitná pozornosť by sa mala 

venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a 

ďalších príležitostí ponúkaných v rámci 

Európskeho zboru solidarity, najmä 

prostredníctvom poskytovania odbornej 

prípravy, jazykovej podpory, poistenia, 

administratívnej a logistickej podpory 

účastníkov pred umiestnením aj po 

umiestnení, ako aj prostredníctvom 

uznávania znalostí, zručností a schopností 

získaných prostredníctvom skúsenosti s 

Európskym zborom solidarity. V prípade, 
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zborom solidarity. že činnosti vykonávané účastníkmi treba 

vykonávať v nebezpečnom prostredí, 

napríklad v prostredí po katastrofe, mali 

by sa poskytnúť preventívne bezpečnostné 

školenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V záujme zaručenia, aby 

umiestnenia v rámci Európskeho zboru 

solidarity mali vplyv na osobný, 

vzdelávací, sociálny, občiansky a 

profesijný rozvoj účastníkov, by sa 

znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú 

vzdelávacími výsledkami dosiahnutými 

počas umiestnenia, mali náležite 

identifikovať a potvrdiť s prihliadnutím na 

vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako 

sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. 

decembra 2012 o potvrdzovaní 

neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa22. 

(14) V záujme zaručenia, aby 

umiestnenia v rámci Európskeho zboru 

solidarity mali vplyv na osobný, 

vzdelávací, sociálny, občiansky a 

profesijný rozvoj účastníkov, by sa mal 

vytvoriť systém na uznávanie zručností 

získaných počas dobrovoľníckej práce 

v rámci Európskeho zboru solidarity 

a znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú 

vzdelávacími výsledkami dosiahnutými 

počas umiestnenia, by sa mali náležite 

identifikovať a potvrdiť s prihliadnutím na 

vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako 

sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. 

decembra 2012 o potvrdzovaní 

neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa22. 

_______________ _________________ 

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 

o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 

a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 

22.12.2012, s. 1). 

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 

o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 

a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 

22.12.2012, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Mala by sa zaviesť značka kvality, 

aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a 

požiadaviek stanovených v Charte 

Európskeho zboru solidarity účastníckymi 

organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a 

povinnosti počas všetkých fáz činností v 

rámci zboru. Získanie značky kvality by 

malo byť nevyhnutným predpokladom 

účasti, ale nemalo by automaticky viesť k 

financovaniu v rámci Európskeho zboru 

solidarity. 

(15) Mala by sa zaviesť značka kvality, 

aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a 

požiadaviek stanovených v Charte 

Európskeho zboru solidarity účastníckymi 

organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a 

povinnosti počas všetkých fáz činností v 

rámci zboru. Získanie značky kvality na 

základe spoločných kritérií uznávaných 

na úrovni Únie by malo byť nevyhnutným 

predpokladom účasti, ale nemalo by 

automaticky viesť k financovaniu v rámci 

Európskeho zboru solidarity. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Centrum zdrojov Európskeho zboru 

solidarity by malo pomáhať vykonávacím 

orgánom, účastníckym organizáciám a 

mladým ľuďom zapojeným do Európskeho 

zboru solidarity s cieľom zvýšiť kvalitu 

realizácie a činností Európskeho zboru 

solidarity, ako aj zlepšiť identifikáciu a 

uznávanie schopností nadobudnutých 

prostredníctvom týchto činností. 

(16) Centrum zdrojov Európskeho zboru 

solidarity by malo pomáhať vykonávacím 

orgánom, účastníckym organizáciám a 

mladým ľuďom zapojeným do Európskeho 

zboru solidarity s cieľom zvýšiť kvalitu 

realizácie a činností Európskeho zboru 

solidarity, ako aj zlepšiť identifikáciu, 

uznávanie a osvedčovanie schopností 

nadobudnutých prostredníctvom týchto 

činností. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Portál Európskeho zboru solidarity 

by sa mal neustále vyvíjať, aby sa 

zabezpečil ľahký prístup k Európskemu 

zboru solidarity, pričom by mal byť 

jednotným kontaktným miestom pre 

jednotlivcov a organizácie, ktoré majú 

(17) Portál Európskeho zboru solidarity 

by sa mal neustále vyvíjať, aby prispieval 

k ľahkému prístupu k Európskemu zboru 

solidarity, pričom by mal byť jednotným 

kontaktným miestom pre jednotlivcov a 

organizácie, ktoré majú záujem okrem 
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záujem okrem iného o registráciu, 

identifikáciu a porovnanie profilov a 

príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne 

výmeny, online odbornú prípravu, 

jazykové kurzy a podporu po umiestnení. 

Zároveň by mal mať ďalšie užitočné 

funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v 

budúcnosti. 

iného o informácie o dobrovoľníckych 

umiestneniach, o registráciu, identifikáciu 

a porovnanie profilov a príležitostí, 

vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online 

odbornú prípravu, jazykové kurzy a 

podporu pred umiestnením a po 

umiestnení. Zároveň by mal mať ďalšie 

užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť 

v budúcnosti a ktoré by mali byť spojené s 

rozvojom spoločnosti. Služby, ktoré 

poskytuje portál Európskeho zboru 

solidarity, by mali podporovať a dopĺňať 

služby, ktoré už ponúkajú účastnícke 

organizácie. Mala by sa takisto zabezpečiť 

interoperabilita s Európskym portálom 

pre mládež. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V záujme zabezpečenia kontinuity 

činností podporovaných v rámci 

programov, ktoré prispievajú k 

Európskemu zboru solidarity, by finančná 

podpora umiestneniam a projektom v 

oblasti solidarity mala byť orientačne 

rozdelená takto: 80 % na dobrovoľnícke 

umiestnenia a projekty v oblasti solidarity 

a 20 % na stážové a pracovné umiestnenia. 

(19) V záujme zabezpečenia kontinuity 

činností podporovaných v rámci 

programov, ktoré prispievajú k 

Európskemu zboru solidarity, by finančná 

podpora umiestneniam a projektom v 

oblasti solidarity mala byť orientačne 

rozdelená takto: 70 % na dobrovoľnícke 

umiestnenia a projekty v oblasti solidarity 

a 30 % na stážové a pracovné umiestnenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) S cieľom maximalizovať vplyv 

Európskeho zboru solidarity by sa mali 

prijať ustanovenia, ktoré účastníckym 

krajinám umožnia sprístupniť dodatočné 

vnútroštátne finančné prostriedky v súlade 

(20) S cieľom maximalizovať vplyv 

Európskeho zboru solidarity by účastnícke 

krajiny mali mať možnosť sprístupniť 

dodatočné vnútroštátne, regionálne alebo 

miestne finančné prostriedky v súlade s 
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s pravidlami Európskeho zboru solidarity. pravidlami Európskeho zboru solidarity. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) Civilná ochrana a humanitárna 

pomoc nemôžu závisieť od mladých ľudí 

pôsobiacich v rámci Európskeho zboru 

solidarity. Komisia a členské štáty by mali 

zaručiť trvalé investície do štruktúrovanej 

civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Popri členských štátoch by 

Európsky zbor solidarity mal byť otvorený 

aj účasti iných krajín na základe 

dvojstranných dohôd. Táto spolupráca by 

sa v prípade potreby mala rozvíjať za 

pomoci dodatočných rozpočtových 

prostriedkov, ktoré sa sprístupnia v súlade 

s postupmi, ktoré sa dohodnú s danými 

krajinami. 

(22) Popri členských štátoch by 

Európsky zbor solidarity mal byť otvorený 

aj účasti iných krajín na základe 

dvojstranných dohôd, najmä s krajinami v 

rámci Európskeho združenie voľného 

obchodu (EZVO), krajinami Východného 

partnerstva, krajinami spadajúcimi do 

rámca európskej susedskej politiky, 

prístupovými krajinami, kandidátskymi 

krajinami a potenciálnymi kandidátmi, a 

to najmä v prípade cezhraničných 

programov. Táto spolupráca by sa v 

prípade potreby mala rozvíjať za pomoci 

dodatočných rozpočtových prostriedkov, 

ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, 

ktoré sa dohodnú s danými krajinami. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Cieľovou skupinou Európskeho 

zboru solidarity sú mladí ľudia vo veku od 

18 do 30 rokov. Účasť na činnostiach 

ponúkaných Európskym zborom solidarity 

by mala byť podmienená predchádzajúcou 

registráciou na portáli Európskeho zboru 

solidarity. 

(23) Cieľovou skupinou Európskeho 

zboru solidarity sú mladí ľudia vo veku od 

18 do 30 rokov. Účasť na činnostiach 

ponúkaných Európskym zborom solidarity 

by mala byť podmienená predchádzajúcou 

registráciou na portáli Európskeho zboru 

solidarity. V prípade potreby by sa mali 

poskytnúť iné doplnkové nástroje na 

účely registrácie s cieľom uľahčiť účasť 

všetkých mladých ľudí, a to najmä tých, 

ktorí sa nachádzajú v najzraniteľnejších 

situáciách a ktorí nie sú digitálne 

gramotní. Na tento účel by sa mohli 

využívať existujúce procesy podávania 

žiadostí poskytované koordinujúcimi a 

vysielajúcimi organizáciami. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23a) Je potrebné podporovať širšiu 

politickú stratégiu zameranú na 

vytvorenie priaznivého prostredia pre 

dobrovoľníctvo v Európe, ktorá sa 

neprekrýva s inými prebiehajúcimi 

programami, ale skôr posilňuje úspešné 

existujúce iniciatívy, ako je Európska 

dobrovoľnícka služba. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23b) Mobilita mládeže by sa mala 

zabezpečiť aj prostredníctvom programu 

pasu mládeže Eurail. 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Osobitná pozornosť by sa mala 

venovať zabezpečeniu toho, aby boli 

činnosti podporované Európskym zborom 

solidarity prístupné všetkým mladým 

ľuďom, a najmä tým najviac 

znevýhodneným. Mali by sa preto zaviesť 

osobitné opatrenia s cieľom podporovať 

sociálne začleňovanie a účasť 

znevýhodnených mladých ľudí, ako aj 

zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z 

odľahlosti najvzdialenejších regiónov Únie 

a zámorských krajín a území24. V 

rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny 

mali usilovať prijať všetky primerané 

opatrenia na odstránenie právnych a 

administratívnych prekážok riadneho 

fungovania Európskeho zboru solidarity. 

Podľa možnosti a bez toho, aby boli 

dotknuté schengenské acquis a právne 

predpisy Únie týkajúce sa vstupu a pobytu 

štátnych príslušníkov tretích krajín, sem 

patrí vyriešenie administratívnych otázok, 

v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri 

získavaní víz a povolení na pobyt. 

(24) Osobitná pozornosť by sa mala 

venovať zabezpečeniu toho, aby boli 

činnosti podporované Európskym zborom 

solidarity prístupné všetkým mladým 

ľuďom, a najmä tým najviac 

znevýhodneným. Mali by sa preto zaviesť 

osobitné opatrenia s cieľom podporovať 

sociálne začleňovanie a účasť 

znevýhodnených mladých ľudí, ako aj 

zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z 

odľahlosti najvzdialenejších regiónov Únie 

a zámorských krajín a území24. Je 

nevyhnutné, aby národné agentúry vopred 

uhrádzali mladým ľuďom náklady 

spojené s dopravou, aby nemuseli 

požadovať ich následnú úhradu. V 

rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny 

mali usilovať prijať všetky primerané 

opatrenia na odstránenie právnych a 

administratívnych prekážok riadneho 

fungovania Európskeho zboru solidarity. 

Podľa možnosti a bez toho, aby boli 

dotknuté schengenské acquis a právne 

predpisy Únie týkajúce sa vstupu a pobytu 

štátnych príslušníkov tretích krajín, sem 

patrí vyriešenie administratívnych otázok, 

v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri 

získavaní víz a povolení na pobyt. 

_________________ _________________ 

24 Jednotlivci zo zámorských krajín alebo 

území a príslušné verejné a/alebo 

súkromné subjekty a inštitúcie zo 

zámorských krajín alebo území sa môžu na 

programoch zúčastniť v súlade s 

rozhodnutím Rady 2001/822/ES z 27. 

novembra 2001 o pridružení zámorských 

krajín a území k Európskemu spoločenstvu 

(Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1). 

24 Jednotlivci zo zámorských krajín alebo 

území a príslušné verejné a/alebo 

súkromné subjekty a inštitúcie zo 

zámorských krajín alebo území sa môžu na 

programoch zúčastniť v súlade s 

rozhodnutím Rady 2001/822/ES z 27. 

novembra 2001 o pridružení zámorských 

krajín a území k Európskemu spoločenstvu 

(Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1). 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Každý subjekt ochotný zapojiť sa 

do Európskeho zboru solidarity, či už 

financovaný z rozpočtu Európskeho zboru 

solidarity, iného programu Únie alebo z 

iných zdrojov financovania, by mal získať 

značku kvality za predpokladu, že sú 

splnené príslušné podmienky. Vykonávacie 

štruktúry Európskeho zboru solidarity by 

mali nepretržite realizovať postup vedúci k 

udeleniu značky kvality. Udelené značky 

kvality by sa mali pravidelne 

prehodnocovať, pričom ich možno odňať, 

ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že 

podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už 

nie sú splnené. 

(25) Každý subjekt ochotný zapojiť sa 

do Európskeho zboru solidarity, či už 

financovaný z rozpočtu Európskeho zboru 

solidarity, iného programu Únie alebo z 

iných zdrojov financovania, by mal získať 

značku kvality za predpokladu, že sú 

splnené príslušné podmienky. Vykonávacie 

štruktúry Európskeho zboru solidarity by 

mali nepretržite, verejne a transparentne 

realizovať postup vedúci k udeleniu značky 

kvality. Udelené značky kvality by sa mali 

pravidelne prehodnocovať, pričom ich 

možno odňať, ak sa v rámci vykonaných 

kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k 

ich udeleniu, už nie sú splnené. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Subjekt, ktorý chce požiadať o 

finančné prostriedky na to, aby mohol 

ponúkať umiestnenia v rámci Európskeho 

zboru solidarity, by mal najprv 

bezpodmienečne disponovať značkou 

kvality. Táto požiadavka by sa nemala 

vzťahovať na fyzické osoby uchádzajúce 

sa v mene neformálnej skupiny účastníkov 

Európskeho zboru solidarity o finančnú 

podporu na projekty v oblasti solidarity. 

(26) Subjekt, ktorý chce požiadať o 

finančné prostriedky na to, aby mohol 

ponúkať umiestnenia v rámci Európskeho 

zboru solidarity, by mal najprv 

bezpodmienečne disponovať značkou 

kvality. Táto požiadavka by sa nemala 

vzťahovať na fyzické osoby uchádzajúce 

sa v mene neformálnej skupiny účastníkov 

Európskeho zboru solidarity o finančnú 

podporu na programy a projekty v oblasti 

solidarity. 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27a) Dôležitým kritériom pre 

hodnotenie kvality projektov by mali byť 

potreby a očakávania miestnych komunít. 

V tejto súvislosti by sa mali zaviesť 

vhodné ukazovatele, ktoré by sa mali 

každý rok opätovne posúdiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Primeraná osveta, propagácia a 

informovanie o príležitostiach a 

výsledkoch akcií podporovaných 

Európskym zborom solidarity by sa mali 

zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej i 

miestnej úrovni. Na osvetových, 

propagačných a informačných činnostiach 

by sa mali podieľať všetky vykonávacie 

orgány Európskeho zboru solidarity, a to v 

prípade potreby aj s podporou ďalších 

kľúčových zainteresovaných strán. 

(28) Primeraná osveta, propagácia a 

informovanie o príležitostiach a 

výsledkoch akcií podporovaných 

Európskym zborom solidarity by sa mali 

zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej, 

regionálnej i miestnej úrovni. Na 

osvetových, propagačných a informačných 

činnostiach by sa mali podieľať všetky 

vykonávacie orgány Európskeho zboru 

solidarity, a to v prípade potreby aj s 

podporou ďalších kľúčových 

zainteresovaných strán a bez zvyšovania 

byrokracie. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) S cieľom zabezpečiť finančne 

spoľahlivú realizáciu a podrobné 

monitorovanie Európskeho zboru solidarity 

na vnútroštátnej úrovni je dôležité 

využívať existujúce národné orgány určené 

(31) S cieľom zabezpečiť finančne 

spoľahlivú realizáciu a podrobné 

monitorovanie Európskeho zboru solidarity 

na vnútroštátnej úrovni je dôležité 

využívať a v prípade potreby posilniť 
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na riadenie akcií uvedených v kapitole III 

nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. 

existujúce národné orgány určené na 

riadenie akcií uvedených v kapitole III 

nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) V súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré 

sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Európskej únie26, by Komisia mala 

prijímať pracovné programy a informovať 

o nich Európsky parlament a Radu. 

Pracovný program by mal stanovovať 

opatrenia potrebné na jeho vykonávanie v 

súlade so všeobecnými a osobitnými 

cieľmi Európskeho zboru solidarity, 

kritériá výberu a udeľovania grantov, ako 

aj všetky ostatné požadované prvky. 

Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny 

by sa mali prijímať prostredníctvom 

vykonávacích aktov v súlade s postupom 

preskúmania. 

(35) V súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré 

sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Európskej únie26, by Komisia mala 

prijímať pracovné programy a informovať 

o nich Európsky parlament a Radu. 

Pracovný program by mal stanovovať 

uplatňovanie opatrení potrebných na jeho 

vykonávanie v súlade so všeobecnými a 

osobitnými cieľmi Európskeho zboru 

solidarity, kritériá výberu a udeľovania 

grantov, ako aj všetky ostatné požadované 

prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich 

zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom 

vykonávacích aktov v súlade s postupom 

preskúmania. 

_________________ _________________ 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 

októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 

októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to (36) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
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zriadenie Európskeho zboru solidarity, nie 

je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 

jednotlivých členských štátov, ale z 

dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 

môže Únia prijať opatrenia v súlade so 

zásadou subsidiarity podľa článku 5 

Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 

zásadou proporcionality podľa uvedeného 

článku toto nariadenie neprekračuje rámec 

opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 

týchto cieľov. 

zriadenie Európskeho zboru solidarity, nie 

je možné dosiahnuť len na úrovni 

jednotlivých členských štátov, ale z 

dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 

môže Únia prijať opatrenia v súlade so 

zásadou subsidiarity podľa článku 5 

Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 

zásadou proporcionality podľa uvedeného 

článku toto nariadenie neprekračuje rámec 

opatrení nevyhnutných na dosiahnutie 

týchto cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (40a) Vzhľadom na pomerne malý 

rozpočet programu by sa mali 

zamestnanci Komisie pridelení 

Európskemu zboru solidarity presunúť 

bez toho, aby to spôsobilo ďalšiu 

finančnú záťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) „činnosť v oblasti solidarity“ je 

činnosť, ktorej cieľom je riešiť 

neuspokojené spoločenské potreby v 

prospech komunity a zároveň podporovať 

osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a 

profesijný rozvoj jednotlivca a ktorá môže 

mať podobu umiestnenia, projektov alebo 

činností v oblasti vytvárania sietí 

zameraných na rôzne oblasti, ako je 

vzdelávanie a odborná príprava, 

zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, 

a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a 

demokratická angažovanosť, životné 

(1) „činnosť v oblasti solidarity“ je 

činnosť, ktorej cieľom je riešiť kľúčové 

spoločenské výzvy v prospech komunity 

alebo Únie ako celku a zároveň 

podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, 

občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca a 

ktorá môže mať podobu umiestnenia, 

projektov alebo činností v oblasti 

vytvárania sietí zameraných na rôzne 

oblasti, ako je vzdelávanie a odborná 

príprava vrátane nových technológií, 

zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, 

a najmä sociálne a udržateľné podnikanie, 
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prostredie a ochrana prírody, boj proti 

zmene klímy, predchádzanie katastrofám, 

pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka, potravinová a 

nepotravinová pomoc, zdravie a dobré 

životné podmienky, tvorivosť a kultúra, 

telesná výchova a šport, sociálna pomoc a 

zabezpečenie, prijímanie a integrácia 

štátnych príslušníkov tretích krajín, 

územná spolupráca a súdržnosť; 

občianstvo a demokratická angažovanosť, 

práca s mládežou, životné prostredie a 

ochrana prírody, boj proti zmene klímy, 

predchádzanie katastrofám, pripravenosť a 

obnova, poľnohospodárstvo vrátane 

sociálneho poľnohospodárstva a rozvoj 

vidieka, potravinová a nepotravinová 

pomoc, zdravie a dobré životné 

podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná 

výchova a šport, sociálna pomoc a 

zabezpečenie, sociálne začleňovanie, a to 

najmä marginalizovaných komunít, 

aktivity pre staršie osoby, osoby so 

zdravotným postihnutím a ďalšie osoby, 

ktoré potrebujú pomoc iných, solidarita 

medzi generáciami, prijímanie a 

integrácia štátnych príslušníkov tretích 

krajín, územná spolupráca a súdržnosť; 

takáto činnosť je charakterizovaná týmito 

prvkami: pevne stanovené obdobie, jasné 

ciele, obsah, úlohy, štruktúra a rámec; 

poskytuje sa primeraná finančná 

podpora; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) „účastník“ je mladý človek, ktorý 

sa zaregistroval prostredníctvom portálu 

Európskeho zboru solidarity a ktorý sa 

zúčastňuje na činnosti v oblasti solidarity v 

rámci Európskeho zboru solidarity 

zabezpečovanej účastníckou organizáciou; 

(2) „účastník“ je mladý človek vo veku 

od 18 do 30 rokov, ktorý sa zaregistroval 

prostredníctvom portálu Európskeho zboru 

solidarity a ktorý sa zúčastňuje na činnosti 

v oblasti solidarity alebo projektu v rámci 

Európskeho zboru solidarity 

zabezpečovanej účastníckou organizáciou 

certifikovanou prostredníctvom značky 

kvality; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) „znevýhodnení mladí ľudia“ sú 

osoby, ktoré potrebujú ďalšiu podporu z 

dôvodu zdravotného postihnutia, 

vzdelávacích ťažkostí, hospodárskych 

prekážok, kultúrnych rozdielov, 

zdravotných problémov, sociálnych či 

geografických prekážok; 

(3) „znevýhodnení mladí ľudia“ sú 

osoby, ktoré potrebujú ďalšiu podporu z 

dôvodu zdravotného postihnutia, 

vzdelávacích ťažkostí, hospodárskych 

alebo sociálnych prekážok, kultúrnych 

rozdielov, zdravotných problémov, 

sociálnych či geografických prekážok 

alebo čelia nejakej forme diskriminácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „účastnícka organizácia“ je 

akýkoľvek verejný alebo súkromný 

subjekt, ktorému bola udelená značka 

kvality Európskeho zboru solidarity a ktorý 

účastníkom Európskeho zboru solidarity 

ponúka umiestnenie alebo vykonáva iné 

činnosti v rámci Európskeho zboru 

solidarity; 

(4) „účastnícka organizácia“ je 

akýkoľvek verejný alebo súkromný 

subjekt, ktorému bola udelená značka 

kvality Európskeho zboru solidarity na 

základe spoločných kritérií uznávaných 

na úrovni Únie a ktorý účastníkom 

Európskeho zboru solidarity ponúka 

umiestnenie alebo vykonáva iné činnosti v 

rámci Európskeho zboru solidarity; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) „dobrovoľnícka činnosť“ je 

neplatená dobrovoľnícka práca 

vykonávaná na plný pracovný čas v trvaní 
najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom 

poskytuje príležitosť prispievať ku 

každodennej práci organizácií, ktoré 

pôsobia v oblastiach súvisiacich so 

solidaritou, a ktorá je v konečnom 

dôsledku prospešná pre komunity, v 

ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to 

vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a 

(6) „dobrovoľnícka činnosť“ je 

neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná 

najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom 

poskytuje príležitosť prispievať ku 

každodennej práci organizácií, ktoré 

pôsobia v oblastiach súvisiacich so 

solidaritou, a ktorá je v konečnom 

dôsledku prospešná pre komunity, v 

ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to 

vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a 

odbornej prípravy s cieľom umožniť 
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odbornej prípravy s cieľom umožniť 

mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a 

schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich 

osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný 

rozvoj. 

mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a 

schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich 

osobný, vzdelávací a sociálny rozvoj; túto 

činnosť charakterizuje pevne stanovené 

obdobie, jasné ciele, obsah, úlohy, 

štruktúra a rámec; primeraná finančná 

podpora; dobrovoľníctvo sa nevyužíva 

ako zastúpenie alebo náhrada plateného 

zamestnania; 

_________________  

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť 

vykonávanú nepretržite päť dní v týždni 

sedem hodín denne. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) „umiestnenie dobrovoľníckych 

tímov“ je umiestnenie, ktoré tímom 

účastníkov Európskeho zboru solidarity z 

rôznych účastníckych krajín umožňuje 

vykonávať dobrovoľnícku činnosť v 

záujme spoločného cieľa, a to realizovaním 

manuálnych alebo duševných úloh v rámci 

užitočných verejnoprospešných projektov 

počas obdobia v rozmedzí od dvoch 

týždňov do dvoch mesiacov; 

(7) „umiestnenie dobrovoľníckych 

tímov“ je umiestnenie organizované 

účastníckou organizáciou, ktoré tímom 

účastníkov Európskeho zboru solidarity z 

rôznych účastníckych krajín umožňuje 

vykonávať dobrovoľnícku činnosť v 

záujme spoločného cieľa, a to realizovaním 

manuálnych alebo duševných úloh v rámci 

užitočných verejnoprospešných projektov 

počas obdobia v rozmedzí od dvoch 

týždňov do dvoch mesiacov; 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) „stáž“ je obdobie pracovnej praxe v 

trvaní od dvoch do dvanástich mesiacov, 

ktorá je odmeňovaná organizáciou v úlohe 

hostiteľského subjektu vo vzťahu k 

účastníkovi Európskeho zboru solidarity, 

pričom táto pracovná prax vychádza z 

(8) „stáž“ je obdobie pracovnej praxe 

na pevne stanovené obdobie v trvaní od 

dvoch do dvanástich mesiacov, ktorá je 

odmeňovaná organizáciou v úlohe 

hostiteľského subjektu vo vzťahu k 

účastníkovi Európskeho zboru solidarity, 
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písomnej dohody o vykonávaní stáže 

obsahujúcej prvok vzdelávania a odbornej 

prípravy a jej cieľom je získať praktické a 

odborné skúsenosti v záujme zvýšenia 

zamestnateľnosti a uľahčenia prechodu do 

riadneho zamestnania; 

pričom táto pracovná prax vychádza z 

písomnej dohody o vykonávaní stáže 

obsahujúcej prvok vzdelávania a odbornej 

prípravy, jasné ciele, obsah, úlohy, 

štruktúru a rámec a jej cieľom je získať 

praktické a odborné vedomosti a skúsenosti 

v záujme zvýšenia zamestnateľnosti a 

uľahčenia prechodu do riadneho 

zamestnania; stáž sa nevyužíva ako 

zastúpenie alebo náhrada plateného 

zamestnania; 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) „projekt v oblasti solidarity“ je 

miestna iniciatíva na obdobie dvoch až 

dvanástich mesiacov, ktorú pripravili a 

vykonávajú skupiny minimálne piatich 

účastníkov Európskeho zboru solidarity s 

cieľom riešiť kľúčové výzvy v ich 

miestnych komunitách a zároveň ich 

prepojiť so širšou európskou perspektívou; 

(10) „projekt v oblasti solidarity“ je 

miestna, regionálna alebo cezhraničná 

iniciatíva na obdobie dvoch až dvanástich 

mesiacov, ktorú pripravili a vykonávajú 

skupiny účastníkov Európskeho zboru 

solidarity alebo účastnícke organizácie s 

cieľom riešiť kľúčové výzvy v ich 

miestnych komunitách a zároveň ich 

prepojiť so širšou európskou perspektívou; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) „značka kvality“ je osvedčenie 

udelené verejnému alebo súkromnému 

subjektu alebo medzinárodnej organizácii, 

ktoré sú ochotné poskytnúť umiestnenie v 

rámci Európskeho zboru solidarity, v 

súlade s postupom, ktorého cieľom je 

zaručiť dodržiavanie zásad a požiadaviek 

uvedených v Charte Európskeho zboru 

solidarity; 

(11) „značka kvality“ je osvedčenie 

udelené verejnému alebo súkromnému 

subjektu alebo medzinárodnej organizácii 

uvedeným v článku 2 ods. 4, ktoré sú 

ochotné poskytnúť umiestnenie v rámci 

Európskeho zboru solidarity na základe 

spoločných kritérií uznávaných na úrovni 

Únie a v súlade s postupom, ktorého 

cieľom je zaručiť dodržiavanie zásad a 

požiadaviek uvedených v Charte 
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Európskeho zboru solidarity; 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) „portál Európskeho zboru 

solidarity“ je internetový nástroj, ktorý 

poskytuje príslušné online služby 

účastníkom a účastníckym organizáciám 

Európskeho zboru solidarity vrátane 

poskytovania informácií o Európskom 

zbore solidarity, registrácie účastníkov, 

vyhľadávania účastníkov na účely 

umiestnenia, inzercie a vyhľadávania 

umiestnení, vyhľadávania potenciálnych 

partnerov pre projekty, riadenia kontaktov 

a ponúk umiestnení a projektov, odbornej 

prípravy, činností v oblasti komunikácie a 

vytvárania sietí, uverejňovania informácií 

a oznámení o príležitostiach, ako aj o 

ďalšom relevantnom vývoji v súvislosti s 

Európskym zborom solidarity. 

(14) „portál Európskeho zboru 

solidarity“ je internetový nástroj, ktorý 

funguje ako jednotné kontaktné miesto 

a poskytuje príslušné informácie a online 

služby účastníkom a účastníckym 

organizáciám Európskeho zboru solidarity, 

dopĺňa služby, ktoré už poskytujú 

účastnícke organizácie, pokiaľ ide, okrem 

iného, o poskytovanie informácií o 

Európskom zbore solidarity, spájanie 

účastníckych organizácií a účastníkov, 

registráciu účastníkov, vyhľadávanie 

účastníkov na účely umiestnenia, inzercie a 

vyhľadávania umiestnení, vyhľadávanie 

potenciálnych partnerov pre projekty, 

riadenie kontaktov a ponúk umiestnení, 

pracovných miest a projektov, odbornú 

prípravu, činnosti v oblasti komunikácie a 

vytvárania sietí, uverejňovanie informácií 

a oznámení o príležitostiach, poskytovanie 

mechanizmu spätnej väzby týkajúcej sa 

kvality umiestnenia, ako aj informácií o 

ďalšom relevantnom vývoji v súvislosti s 

Európskym zborom solidarity pri 

súčasnom zabezpečení interoperability 

s Európskym portálom pre mládež. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cieľom Európskeho zboru solidarity je 

zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na 

dostupných a vysokokvalitných činnostiach 

v oblasti solidarity, a tým prispieť k 

Cieľom Európskeho zboru solidarity je 

podporiť solidaritu ako základnú hodnotu 

európskeho projektu, a to zvýšením účasti 
mladých ľudí a organizácií na dostupných 
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posilňovaniu súdržnosti a solidarity v 

Európe, podporovaniu komunít a riešeniu 

spoločenských výziev. 

a vysokokvalitných činnostiach v oblasti 

solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu 

súdržnosti a solidarity v Európe, 

podporovaniu miestnych a regionálnych 

komunít a Únie ako celku a umožniť 

rýchle a účinné naštartovanie projektov 

na riešenie spoločenských výziev v súlade 

s programom trvalo udržateľného rozvoja 

do roku 2030 v Únii a tretích krajinách. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) s podporou účastníckych 

organizácií poskytovať mladým ľuďom 

ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa 

do činností v oblasti solidarity a súčasne 

zlepšovať ich zručnosti a schopnosti 

v záujme ich osobného, vzdelávacieho, 

sociálneho, občianskeho a profesijného 

rozvoja, ako aj ich zamestnateľnosť 

a uľahčovať ich prechod na trh práce, a to 

aj formou podpory mobility mladých 

dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov; 

a) s podporou účastníckych 

organizácií poskytovať mladým ľuďom 

ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa 

do činností v oblasti solidarity a súčasne 

zlepšovať ich vedomosti, zručnosti 

a schopnosti v záujme ich osobného, 

vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho 

a profesijného rozvoja, ako aj ich 

zamestnateľnosť a uľahčovať ich prechod 

na trh práce, a to aj formou podpory 

mobility mladých dobrovoľníkov, stážistov 

a pracovníkov; 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Zaistiť kvalitu a riadnu 

overiteľnosť činností v oblasti solidarity, 

ktoré sa ponúkajú účastníkom Európskeho 

zboru solidarity, ako aj ich prínos 

k riešeniu konkrétnych neuspokojených 

spoločenských potrieb a posilňovaniu 

komunít. 

b) zaistiť, aby činnosti v oblasti 

solidarity, ktoré sa ponúkajú 

dobrovoľníkom Európskeho zboru 

solidarity, prispievali k riešeniu 

konkrétnych kľúčových spoločenských 

výziev, ako je sociálne začleňovanie, 

ochrana životného prostredia, potláčanie 

účinkov zmeny klímy a prírodných 

katastrof a ich zmierňovanie, a 

k posilňovaniu miestnych a regionálnych 
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komunít a aby boli vysokokvalitné a 

náležite uznávané. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Akcie Európskeho zboru solidarity 

musia byť konzistentné a komplementárne 

s príslušnými politikami a programami, 

ktoré sa týkajú oblastí uvedených v 

článku 2 ods. 1, ako aj s existujúcimi 

sieťami na úrovni Únie relevantnými pre 

činnosti Európskeho zboru solidarity. 

1. Akcie Európskeho zboru solidarity 

musia byť konzistentné a komplementárne 

s príslušnými politikami a programami 

Únie, ktoré sa týkajú oblastí uvedených v 

článku 2 ods. 1, ako aj s existujúcimi 

sieťami na úrovni Únie relevantnými pre 

činnosti Európskeho zboru solidarity. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia a účastnícke krajiny 

spolupracujú s cieľom dosiahnuť 

efektívnosť a účinnosť tým, že zabezpečujú 

konzistentnosť a súdržnosť medzi 

národnými programami a systémami 

týkajúcimi sa solidarity, vzdelávania, 

odbornej prípravy a mládeže na jednej 

strane a akciami v rámci Európskeho zboru 

solidarity na strane druhej. Tieto akcie 

vychádzajú z príslušných osvedčených 

postupov a existujúcich programov. 

2. Komisia a účastnícke krajiny 

spolupracujú s cieľom dosiahnuť 

efektívnosť a účinnosť tým, že zabezpečujú 

konzistentnosť a súdržnosť medzi 

národnými, regionálnymi a miestnymi 

programami a systémami týkajúcimi sa 

solidarity, vzdelávania, odbornej prípravy, 

neformálneho vzdelávania a 

informálneho učenia sa a mládeže na 

jednej strane a akciami v rámci 

Európskeho zboru solidarity na strane 

druhej. Tieto akcie vychádzajú z 

príslušných osvedčených postupov a 

existujúcich programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) umiestnenia a projekty v oblasti 

solidarity a činnosti v oblasti vytvárania 

sietí; 

a) projekty v oblasti solidarity a 

činnosti v oblasti vytvárania sietí; 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) umiestnenia v oblasti solidarity vo 

forme dobrovoľníckej činnosti, stáže alebo 

pracovného miesta vrátane jednotlivých 

cezhraničných a vnútroštátnych 
umiestnení, ako aj umiestnení 

dobrovoľníckych tímov; 

a) umiestnenia v oblasti solidarity vo 

forme dobrovoľníckej činnosti, stáže alebo 

pracovného miesta vrátane jednotlivých 

umiestnení, ako aj umiestnení 

dobrovoľníckych tímov; 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) činnosti v oblasti vytvárania sietí 

pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa 

zúčastňujú na Európskom zbore solidarity. 

c) činnosti v oblasti vytvárania sietí 

pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa 

zúčastňujú na Európskom zbore solidarity, 

ktoré musia byť v úplnom súlade 

s overenými praktickými skúsenosťami, 

najmä s osvedčenými postupmi v oblasti 

dobrovoľníckej činnosti a civilnej 

ochrany, a dopĺňať ich. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia zamerané na 

zabezpečenie kvality umiestnení v oblasti 

a) opatrenia zamerané na 

zabezpečenie kvality umiestnení v oblasti 
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solidarity vrátane odbornej prípravy, 

jazykovej podpory, administratívnej 

podpory pre účastníkov a účastnícke 

organizácie, poistenia, podpory po 

umiestnení, ako aj vypracovania 

osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a 

potvrdzujú znalosti, zručnosti a schopnosti 

nadobudnuté počas umiestnenia; 

solidarity, ktorých normy sú stanovené 

v Charte Európskeho zboru solidarity, 
vrátane komplexnej odbornej prípravy 

pred umiestnením a počas umiestnenia, 
jazykovej podpory založenej na 

skúsenostiach z online jazykovej podpory 

programu Erasmus+, administratívnej 

podpory pre účastníkov a účastnícke 

organizácie, poistenia, podpory po 

umiestnení, napríklad prostredníctvom 

lektora/poradcu, ako aj vypracovania 

osvedčenia uznávaného na európskej 

úrovni a založeného na skúsenostiach 

z iniciatívy Youthpass (pas mládeže), 

v ktorom sa uvádzajú, potvrdzujú a 

uznávajú vedomosti, zručnosti a 

schopnosti nadobudnuté počas 

umiestnenia; 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) činnosti a opatrenia, ktoré 

poskytujú neziskové organizácie vrátane 

mládežníckych organizácií, ako aj 

organizácie občianskej spoločnosti, ktoré 

podporujú mladých ľudí pri sprístupnení 

alebo rozvíjaní umiestnení a projektov 

v oblasti solidarity; 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) rozvoj a udržiavanie značky kvality 

pre subjekty ochotné poskytovať 

umiestnenia pre Európsky zbor solidarity s 

cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad a 

požiadaviek uvedených v Charte 

b) rozvoj a udržiavanie značky kvality 

udeľovanej na základe spoločných kritérií 

uznávaných na európskej úrovni pre 

subjekty ochotné poskytovať umiestnenia 

pre Európsky zbor solidarity s cieľom 

zabezpečiť dodržiavanie zásad a 
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Európskeho zboru solidarity; požiadaviek uvedených v Charte 

Európskeho zboru solidarity; 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) vytvorenie, udržiavanie a 

aktualizácia portálu Európskeho zboru 

solidarity a ďalších príslušných online 

služieb, ako aj nevyhnutných podporných 

IT systémov a internetových nástrojov. 

d) vytvorenie, udržiavanie a 

aktualizácia portálu Európskeho zboru 

solidarity a ďalších príslušných online 

služieb, ktoré sú dostupné vo všetkých 

úradných jazykoch Únie, ako aj 

nevyhnutných podporných IT systémov a 

internetových nástrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 a. Suma uvedená v odseku 1 zahŕňa 

finančné krytie vo výške 

294 200 000 EUR1a v bežných cenách 

pozostávajúce z týchto fondov a 

programov: 

 a)  príspevku 197 700 000 EUR 

v bežných cenách z programu Erasmus+; 

 b)  príspevku 10 000 000 EUR 

v bežných cenách z programu EÚ 

v oblasti zamestnanosti a sociálnej 

inovácie; 

 c)  príspevku 86 500 000 EUR 

v bežných cenách z nepridelenej rezervy 

v rámci okruhu 1a (vrátane celkovej 

rezervy na záväzky). 

 __________________ 

 1a Uvedené finančné krytie predstavuje 

„hlavnú referenčnú hodnotu“ v zmysle 

bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody 

(2013/C 373/01) medzi Európskym 
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parlamentom, Radou a Komisiou 

o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 

v rozpočtových otázkach a riadnom 

finančnom hospodárení. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Suma uvedená v odseku 1 zahŕňa 

finančné krytie vo výške 294 200 000 EUR 

v bežných cenách doplnené príspevkami z 

týchto fondov a programov: 

2. Sumu uvedenú v odseku 1a 

dopĺňajú príspevky z týchto fondov a 

programov: 

__________________  

33 Uvedené finančné krytie predstavuje 

„hlavnú referenčnú hodnotu“ v zmysle 

bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody 

(2013/C 373/01) medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou 

o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 

v rozpočtových otázkach a riadnom 

finančnom hospodárení. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Finančná podpora na umiestnenia a 

projekty v oblasti solidarity uvedené v 

článku 7 ods. 1 písm. a) a b) sa orientačne 

pohybuje na úrovni 80 % v prípade 

dobrovoľníckych umiestnení a projektov v 

oblasti solidarity; a na úrovni 20 % v 

prípade stážových a pracovných 

umiestnení. 

3. Finančná podpora na umiestnenia a 

projekty v oblasti solidarity uvedené v 

článku 7 ods. 1 písm. a) a b) sa orientačne 

pohybuje na úrovni 70 % v prípade 

dobrovoľníckych umiestnení a projektov v 

oblasti solidarity; a na úrovni 30 % v 

prípade stážových a pracovných 

umiestnení. 
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Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Účastnícka krajina môže príjemcom 

sprístupniť vnútroštátne finančné 

prostriedky, s ktorými majú hospodáriť 

v súlade s pravidlami Európskeho zboru 

solidarity, pričom na tento účel môžu 

využívať decentralizované štruktúry 

Európskeho zboru solidarity, pokiaľ sa tým 

zabezpečí pomerné doplnkové 

financovanie týchto štruktúr. 

6. Účastnícka krajina, regionálny 

alebo miestny subjekt môžu príjemcom 

sprístupniť dodatočné finančné 

prostriedky, s ktorými majú hospodáriť 

v súlade s pravidlami Európskeho zboru 

solidarity, pričom na tento účel môžu 

využívať decentralizované štruktúry 

Európskeho zboru solidarity, pokiaľ sa tým 

zabezpečí pomerné doplnkové 

financovanie týchto štruktúr. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. S cieľom zjednodušiť požiadavky 

pre príjemcov by sa v maximálnej možnej 

miere malo využívať financovanie 

prostredníctvom jednorazových platieb, 

jednotkových nákladov alebo paušálnych 

sadzieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na fungovaní Európskeho zboru 

solidarity sa podieľajú členské štáty. 

1. Európsky zbor solidarity je 

otvorený účasti týchto krajín: 

 a) členské štáty; 

 b) pristupujúce krajiny, kandidátske 

krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, 

ktoré využívajú niektorú predvstupovú 

stratégiu v súlade so všeobecnými 
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zásadami a všeobecnými podmienkami 

účasti týchto krajín na programoch Únie 

stanovenými v príslušných rámcových 

dohodách, rozhodnutiach Asociačnej rady 

alebo podobných dohodách; 

 c) tie krajiny EZVO, ktoré sú 

súčasťou Dohody o EHP, v súlade 

s ustanoveniami tejto dohody; 

 d) tie krajiny, na ktoré sa vzťahuje 

európska susedská politika, ktoré s Úniou 

uzavreli dohody stanovujúce ich účasť na 

programoch Únie s výhradou uzavretia 

dvojstrannej dohody s Úniou 

o podmienkach účasti v Európskom zbore 

solidarity. 

 Na fungovaní Európskeho zboru 

solidarity sa podieľajú členské štáty 

s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť 

plynúcu zo solidarity a intervencie Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Európsky zbor solidarity je 

otvorený účasti iných krajín na základe 

dvojstranných dohôd. Spolupráca sa v 

prípade potreby rozvíja za pomoci 

dodatočných rozpočtových prostriedkov, 

ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, 

ktoré sa dohodnú s danými krajinami. 

2. Európsky zbor solidarity je 

otvorený účasti iných krajín na základe 

dvojstranných a viacstranných dohôd 

týkajúcich sa cezhraničných projektov 

s európskymi krajinami, ktoré nie sú 

členmi EÚ. Spolupráca sa v prípade 

potreby rozvíja za pomoci dodatočných 

rozpočtových prostriedkov, ktoré sa 

sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa 

dohodnú s danými krajinami. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 



 

PE608.135v02-00 34/44 AD\1138578SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Mladí ľudia vo veku 17 až 30 

rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho 

zboru solidarity, sa zaregistrujú na portáli 

Európskeho zboru solidarity. V čase 

začatia umiestnenia alebo projektu však 

registrovaný mladý človek musí mať aspoň 

18 rokov a nesmie mať viac ako 30 rokov. 

1. Mladí ľudia vo veku 17 až 30 

rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho 

zboru solidarity, sa zaregistrujú na portáli 

Európskeho zboru solidarity alebo nájdu 

prístup do tohto programu 

prostredníctvom už existujúcich procesov 

podávania žiadostí poskytovaných 

koordinujúcimi a vysielajúcimi 

organizáciami. V čase začatia umiestnenia 

alebo projektu však registrovaný mladý 

človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie 

mať viac ako 30 rokov. Mladí ľudia sa 

môžu zúčastniť na tomto projekte 

koľkokrát chcú, a to bez ohľadu na 

dostupnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Žiadosť mladého človeka týkajúca 

sa dlhodobého programu nemôže byť 

odmietnutá, ak táto osoba dosiahne počas 

životnosti projektu 30 rokov. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pri vykonávaní tohto nariadenia 

Komisia a účastnícke krajiny zabezpečia, 

aby sa vyvinulo osobitné úsilie na podporu 

sociálneho začlenenia, najmä v prípade 

účasti znevýhodnených mladých ľudí. 

2. Pri vykonávaní tohto nariadenia 

Komisia a účastnícke krajiny zabezpečia, 

aby sa vyvinulo osobitné úsilie na podporu 

sociálneho začlenenia, najmä v prípade 

účasti znevýhodnených mladých ľudí, a to 

prostredníctvom osobitnej odbornej 

prípravy dobrovoľníkov zaručenej pre 

všetkých účastníkov. 
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Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európsky zbor solidarity je 

otvorený účasti akéhokoľvek verejného či 

súkromného subjektu alebo 

medzinárodných organizácií za 

predpokladu, že disponujú značkou kvality 

Európskeho zboru solidarity. 

1. Európsky zbor solidarity je 

otvorený účasti akéhokoľvek verejného či 

súkromného subjektu alebo 

medzinárodných organizácií uvedených v 

článku 2 ods. 4 za predpokladu, že 

disponujú značkou kvality Európskeho 

zboru solidarity v súlade s cieľmi tohto 

nariadenia, pričom je zabezpečený 

pružnejší prístup do Európskeho zboru 

solidarity na základe jasných a 

jednoduchých pravidiel. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na základe tohto posúdenia môže 

byť subjektu udelená značka kvality 

Európskeho zboru solidarity. Získaná 

značka kvality sa pravidelne prehodnocuje 

a možno ju odňať. 

3. Na základe tohto posúdenia môže 

byť subjektu udelená značka kvality 

Európskeho zboru solidarity. Získaná 

značka kvality sa pravidelne prehodnocuje 

a možno ju odňať, ale môže byť opätovne 

udelená po ďalšom posúdení. Výsledky 

opätovného posúdenia subjektov sú 

súčasťou hodnotenia a monitorovania, 

ako je uvedené v článku 15, a najmä 

správy o pokroku, ktorú Komisia uverejní 

v roku 2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 



 

PE608.135v02-00 36/44 AD\1138578SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

O finančné prostriedky z Európskeho zboru 

solidarity môže požiadať každý verejný 

alebo súkromný subjekt so sídlom v 

účastníckej krajine, ako aj medzinárodné 

organizácie vykonávajúce činnosti v 

oblasti solidarity v účastníckych krajinách. 

V prípade činností uvedených v článku 7 

ods. 1 písm. a) je získanie značky kvality 

účastníckou organizáciou nevyhnutnou 

podmienkou na získanie finančných 

prostriedkov z Európskeho zboru 

solidarity. V prípade projektov v oblasti 

solidarity uvedených v článku 7 ods. 1 

písm. b) môžu fyzické osoby takisto žiadať 

o finančné prostriedky v mene 

neformálnych skupín účastníkov 

Európskeho zboru solidarity. 

O finančné prostriedky z Európskeho zboru 

solidarity môže požiadať každý verejný 

alebo súkromný subjekt so sídlom v 

účastníckej krajine, ako aj medzinárodné 

organizácie vykonávajúce činnosti v 

oblasti solidarity v účastníckych krajinách. 

V prípade činností uvedených v článku 7 

ods. 1 písm. a) je získanie značky kvality 

účastníckou organizáciou nevyhnutnou 

podmienkou na získanie finančných 

prostriedkov z Európskeho zboru 

solidarity. V prípade projektov v oblasti 

solidarity uvedených v článku 7 ods. 1 

písm. b) môžu fyzické osoby takisto žiadať 

o finančné prostriedky v mene 

neformálnych skupín účastníkov 

Európskeho zboru solidarity. Podávanie 

žiadostí a prideľovanie finančných 

prostriedkov by sa mali vykonávať tak, 

aby sa zabezpečila účinná a rýchla 

reakcia na spoločenské výzvy. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokrok týkajúci sa osobitných cieľov sa 

meria pomocou ukazovateľov ako: 

Pokrok týkajúci sa osobitných cieľov 

a kvalita umiestnení sa hodnotia pomocou 

ukazovateľov ako: 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) počet účastníkov v 

dobrovoľníckych umiestneniach 

(vnútroštátnych a cezhraničných); 

a) počet účastníkov v 

dobrovoľníckych umiestneniach podľa 

krajiny, veku a rodu; 
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Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) počet účastníkov na projektoch v 

oblasti solidarity; 

d) počet účastníkov na projektoch 

v oblasti solidarity podľa krajiny, veku 

a rodu; 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) počet organizácií, ktoré sú 

držiteľom značky kvality Európskeho 

zboru solidarity. 

e) počet organizácií, ktoré sú 

držiteľmi značky kvality Európskeho 

zboru solidarity, podľa krajiny. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) percentuálny podiel účastníkov, 

ktorí dostali osvedčenie, napríklad 

Youthpass, diplom alebo iný druh 

formálneho uznania ich účasti na 

Európskom zbore solidarity, podľa 

krajiny, veku a rodu; 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb) percentuálny podiel účastníkov 
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potvrdzujúcich, že si zlepšili svoj osobný, 

vzdelávací, sociálny a občiansky rozvoj, 

podľa krajiny, veku a rodu; 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ec) percentuálny podiel účastníkov 

potvrdzujúcich, že si zvýšili jazykové 

zručnosti, podľa krajiny, veku a rodu; 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ed) percentuálny podiel účastníkov 

potvrdzujúcich, že majú v úmysle naďalej 

sa zapájať do činností v oblasti solidarity, 

podľa krajiny, veku a rodu; 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ee) percentuálny podiel účastníkov so 

zdravotným postihnutím podľa krajiny, 

veku, rodu a typu umiestnenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V rámci portálu Európskeho zboru 

solidarity sa zriadi mechanizmus spätnej 

väzby s cieľom získať pripomienky od 

účastníkov týkajúcich sa kvality ich 

umiestnení. 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do šiestich mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 

Komisia stanoví podrobný program 

monitorovania výstupov, výsledkov a 

vplyvov tohto nariadenia. 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
najneskôr do šiestich mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 

Komisia stanoví podrobný program 

monitorovania výstupov, výsledkov a 

vplyvov tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. S cieľom zhodnotiť skúsenosti 

s Európskym zborom solidarity Komisia 

po štyroch rokoch od [dátum začatia 

uplatňovania tohto nariadenia] uverejní 

správu o najlepších postupoch, z ktorej 

môže vychádzať budúca politika a ciele 

súdržnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia v spolupráci s 1. Komisia v spolupráci s 
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účastníckymi krajinami zabezpečí šírenie 

informácií, propagáciu a nadväzujúce 

kroky v súvislosti so všetkými akciami 

podporovanými v rámci Európskeho zboru 

solidarity. 

účastníckymi krajinami zabezpečí šírenie 

informácií, propagáciu a nadväzujúce 

kroky v súvislosti so všetkými akciami 

podporovanými v rámci Európskeho zboru 

solidarity, najmä prostredníctvom riešení 

založených na IKT, ako je portál dostupný 

vo všetkých úradných jazykoch Únie, s 

osobitným zameraním na rovnaké 

príležitosti a dostupnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komunikačné činnosti prispievajú 

aj ku komunikácii s verejnosťou o 

politických prioritách Únie, pokiaľ sa 

týkajú všeobecného cieľa tohto nariadenia. 

3. Komunikačné činnosti prispievajú 

aj ku komunikácii s verejnosťou o 

politických prioritách Únie, pokiaľ sa 

týkajú všeobecného cieľa tohto nariadenia 

a pre EÚ predstavujú pridanú hodnotu 

a zviditeľnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný orgán určuje nezávislý 

audítorský subjekt. Nezávislý audítorský 

subjekt vydáva audítorské stanovisko k 

ročnému vyhláseniu riadiaceho subjektu 

uvedenému v článku 60 ods. 5 nariadenia 

(EÚ, Euratom) č. 966/2012. 

1. Národný orgán určuje nezávislý 

audítorský subjekt v súlade so zásadou 

transparentnosti. Nezávislý audítorský 

subjekt vydáva audítorské stanovisko k 

ročnému vyhláseniu riadiaceho subjektu 

uvedenému v článku 60 ods. 5 nariadenia 

(EÚ, Euratom) č. 966/2012. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) vymedzuje normy vnútornej 

kontroly pre národné agentúry a pravidlá 

riadenia finančných prostriedkov Únie na 

grantovú podporu národnými agentúrami; 

a) vymedzuje normy vnútornej 

kontroly pre národné agentúry a pravidlá 

riadenia finančných prostriedkov Únie na 

grantovú podporu národnými agentúrami, 

pričom sa zohľadňujú požiadavky 

týkajúce sa zjednodušenia, čím sa 

nevytvára dodatočná záťaž pre účastnícke 

organizácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) v súvislosti s činnosťou 

Európskeho zboru solidarity Európska 

komisia úzko spolupracuje s 

vnútroštátnym orgánom určeným pre 

Európsky zbor solidarity. 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia organizuje pravidelné 

stretnutia so sieťou národných agentúr 

s cieľom zabezpečiť jednotnú realizáciu 

Európskeho zboru solidarity vo všetkých 

účastníckych krajinách. 

7. Komisia organizuje pravidelné 

stretnutia so sieťou národných agentúr 

a ďalšími zainteresovanými stranami 

zapojenými do činností Európskeho zboru 

solidarity s cieľom zabezpečiť jednotnú 

realizáciu Európskeho zboru solidarity vo 

všetkých účastníckych krajinách. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Národné agentúry sú zodpovedné 

za primárne kontroly príjemcov grantov na 

akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré 

im boli zverené. Z týchto kontrol musí 

vyplývať primeraná istota, že udelené 

granty sa využívajú v súlade s ich určením 

a platnými pravidlami Únie. 

3. Národné agentúry sú zodpovedné 

za primárne kontroly príjemcov grantov na 

akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré 

im boli zverené. Tieto kontroly musia byť 

primerané a vhodné a musí z nich 

vyplývať primeraná istota, že udelené 

granty sa využívajú v súlade s ich určením 

a platnými pravidlami Únie, pričom sa 

zohľadňujú požiadavky týkajúce sa 

zjednodušenia, čím sa nevytvára 

dodatočná záťaž pre účastnícke 

organizácie. Okrem toho sa s cieľom 

zjednodušiť požiadavky pre príjemcov v 

čo najväčšej možnej miere využíva 

financovanie prostredníctvom 

jednorazových platieb, jednotkových 

nákladov alebo paušálnych platieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na vykonávanie tohto nariadenia 

Komisia prijme pracovné programy 

prostredníctvom vykonávacích aktov. V 

každom pracovnom programe sa zabezpečí 

konzistentné dosahovanie všeobecných a 

konkrétnych cieľov stanovených v 

článkoch 3 a 4 a vymedzia sa v ňom 

očakávané výsledky, spôsob vykonávania a 

celkové náklady na jeho vykonávanie. 

Pracovné programy obsahujú aj opis akcií, 

ktoré sa majú financovať, údaje o sume 

pridelenej na každú akciu a rozdelenie 

finančných prostriedkov medzi účastnícke 

krajiny na akcie, ktoré sa riadia 

prostredníctvom národných agentúr, ako aj 

orientačný harmonogram vykonávania. 

1. Na vykonávanie tohto nariadenia 

Komisia prijme pracovné programy 

prostredníctvom vykonávacích aktov. V 

každom pracovnom programe sa zabezpečí 

konzistentné dosahovanie všeobecných a 

konkrétnych cieľov stanovených v 

článkoch 3 a 4 a vymedzia sa v ňom 

očakávané výsledky, spôsob vykonávania a 

celkové náklady na jeho vykonávanie. 

Pracovné programy obsahujú aj opis akcií 

vrátane spoločných akcií na cezhraničnej 

úrovni, ktoré sa majú financovať, údaje o 

sume pridelenej na každú akciu a 

rozdelenie finančných prostriedkov medzi 

účastnícke krajiny na akcie, ktoré sa riadia 

prostredníctvom národných agentúr, ako aj 

orientačný harmonogram vykonávania. 
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