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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0060/179 

Τροπολογία  179 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες 

ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις 

εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή 

θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται 

με την αλληλεγγύη καθώς και να 

σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά 

τους έργα αλληλεγγύης. Οι εν λόγω 

ευκαιρίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην 

προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και 

επαγγελματική τους εξέλιξη και στην 

εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει 

επίσης να υποστηρίζει δραστηριότητες 

δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς 

που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα 

για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την 

ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών 

τους αποτελεσμάτων. 

(8) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες 

ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις 

εθελοντισμού σε τομείς που σχετίζονται με 

την αλληλεγγύη καθώς και να σχεδιάζουν 

και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα 

αλληλεγγύης. Οι εν λόγω ευκαιρίες θα 

πρέπει να συμβάλλουν στην προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική 

τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως 

ενεργών πολιτών. Λαμβανομένων υπόψη 

του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού 

του προγράμματος, η συμμετοχή στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει 

να επιτρέπεται μόνο για μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει 

επίσης να υποστηρίζει δραστηριότητες 

δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς 

που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα 

για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την 

ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών 

τους αποτελεσμάτων. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «συμμετέχων φορέας»: 

οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός 

φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης και ο οποίος παρέχει 

τοποθέτηση σε συμμετέχοντα στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή υλοποιεί 

άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

(4) «συμμετέχων φορέας»: 

οποιοσδήποτε μη κερδοσκοπικός 

δημόσιος ή μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός 

φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης και ο οποίος παρέχει 

τοποθέτηση σε συμμετέχοντα στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή υλοποιεί 

άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Τροπολογία  181 
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Έκθεση A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, 

εθελοντική υπηρεσία πλήρους 

απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα 

μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την 

ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή 

εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται 

σε τομείς που σχετίζονται με την 

αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος 

των κοινοτήτων εντός των οποίων 

διεξάγονται οι δραστηριότητες, 

περιλαμβανομένης μιας στέρεης 

μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης 

που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο 

εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει 

δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι 

χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, 

κοινωνική και επαγγελματική του 

ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν 

επίσης στην απασχολησιμότητά του· 

(6) «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, 

εθελοντική υπηρεσία πλήρους 

απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα 

μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την 

ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή 

εργασία μη κερδοσκοπικών φορέων που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς που 

σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με 

απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων 

εντός των οποίων διεξάγονται οι 

δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας 

στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής 

διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει 

στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να 

αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που 

θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική 

του ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν 

επίσης στην απασχολησιμότητά του· 

_________________ _________________ 

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που 

διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την 

εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα. 

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που 

διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την 

εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα. 
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Τροπολογία  182 
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Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της 

συμμετοχής των νέων και των φορέων σε 

προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης 

υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής 

στην ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της 

υποστήριξης κοινοτήτων και της 

ανταπόκρισης σε προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία. 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της 

συμμετοχής των νέων και των μη 

κερδοσκοπικών φορέων σε προσβάσιμες 

δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής 

ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην 

ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης 

στην Ευρώπη, μέσω της υποστήριξης 

κοινοτήτων και της ανταπόκρισης σε 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Τροπολογία  183 
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Έκθεση A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 

ιδιωτικών φορέων, ή διεθνών οργανισμών, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

είναι ανοικτό στη συμμετοχή μη 

κερδοσκοπικών δημόσιων ή μη 

κερδοσκοπικών ιδιωτικών φορέων, ή 

διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση 

ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Or. en 
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Έκθεση A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε 

συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς 

οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες 

αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. 

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας 

να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην 

περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση 

μπορούν να υποβάλουν και φυσικά 

πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε μη 

κερδοσκοπικός δημόσιος ή μη 

κερδοσκοπικός ιδιωτικός φορέας με έδρα 

σε συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς 

οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες 

αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. 

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας 

να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην 

περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση 

μπορούν να υποβάλουν και φυσικά 

πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

Or. en 

 


