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6.3.2019 A8-0079/160

Τροπολογία 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο 
πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη 
επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα 
επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση 
να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον 
τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν εργασία, 
αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη 
εμπειρία ως άνθρωποι.

(2) Στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο 
πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη 
επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα 
επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση 
να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον 
τρόπο αυτόν να αποκτήσουν πολύτιμη 
εμπειρία ως άνθρωποι.

Or. en



AM\1178959EL.docx PE635.388v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.3.2019 A8-0079/161

Τροπολογία 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς 
ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 
7ης Δεκεμβρίου 201618 , η Επιτροπή 
τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις 
των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν 
στους νέους περισσότερες και καλύτερες 
ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε 
ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι 
προσπάθειες των φορέων σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων 
και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την 
πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας 
κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά 
προγράμματα με σκοπό την παροχή 
ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη 
την Ένωση.

(3) Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς 
ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», της 
7ης Δεκεμβρίου 201618 , η Επιτροπή 
τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις 
των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν 
στους νέους περισσότερες και καλύτερες 
ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε 
ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι 
προσπάθειες των φορέων σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων 
και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε την 
πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της οποίας 
κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά 
προγράμματα με σκοπό την παροχή 
ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη 
την Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, 
τις δυσκολίες στην εφαρμογή επαρκών 
και διαφανών διασφαλίσεων, ώστε να 
αποφεύγεται η εκμετάλλευση του νεαρού 
εργατικού δυναμικού καθώς και η 
επισφαλής φύση των θέσεων εργασίας 
που προσφέρονται και, αφετέρου, τις 
ασάφειες και τους κινδύνους που 
προκύπτουν από τη συνύπαρξη, στο 
πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, μιας 
αλτρουιστικής και δωρεάν 
δραστηριότητας, όπως ο εθελοντισμός, 
και δραστηριοτήτων που διεξάγονται 
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έναντι αμοιβής, οι θέσεις πρακτικής 
άσκησης και οι θέσεις εργασίας δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης.

_________________ _________________
18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης [COM(2016) 942 final].

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης [COM(2016) 942 final].

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/162

Τροπολογία 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να παρασχεθούν στους 
νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν 
να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς 
όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας 
ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες 
και ικανότητες για την προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική 
τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως 
ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, 
βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. 
Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να 
υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των 
νέων εθελοντών, ασκουμένων και 
εργαζομένων.

(5) Θα πρέπει να παρασχεθούν στους 
νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν 
να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς 
όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας 
ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες 
και ικανότητες για την προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική 
τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως 
ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, 
βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. 
Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να 
υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των 
νέων εθελοντών.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Τροπολογία 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 
είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να 
συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των 
κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 
γνώσεις και ικανότητες, να είναι 
οικονομικά προσιτές στους νέους και να 
υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(6) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 
είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε σαφώς 
προσδιορισμένες εκκρεμείς κοινωνικές 
ανάγκες, να συμβάλλουν στην 
ισχυροποίηση των τοπικών κοινοτήτων, να 
παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να 
αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και 
ικανότητες, να είναι οικονομικά βιώσιμες 
και προσιτές στους νέους, και να 
υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Τροπολογία 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη 
την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις 
συνέργειες προγενέστερων και 
υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας19 και 
της πρωτοβουλίας εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ20 . Επίσης, 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από το 
σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των 
«Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της 
παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου 
στην αγορά εργασίας υπό μορφή 
πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας 
σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών 
μελών ή διασυνοριακά. Επιπλέον, 
διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με 
τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που 
θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως 
το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 

(7) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις 
δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη 
την Ένωση και εκτός αυτής. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα με άλλες συναφείς 
πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις 
συνέργειες προγενέστερων και 
υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας19 και 
της πρωτοβουλίας εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ20 . Επίσης, 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από το 
σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των 
«Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της 
παροχής πρόσθετων ευκαιριών σε τομείς 
που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός 
των αντίστοιχων κρατών μελών ή 
διασυνοριακά. Επιπλέον, διασφαλίζεται η 
συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε 
επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες που θα 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως 
το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο 
Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να 
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απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο 
Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των υφιστάμενων συναφών 
προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών 
προγραμμάτων αλληλεγγύης και των 
προγραμμάτων κινητικότητας για τους 
νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές 
πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των υφιστάμενων συναφών 
προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών 
προγραμμάτων αλληλεγγύης και των 
προγραμμάτων κινητικότητας για τους 
νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές 
πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

_________________ _________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό και για την 
κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 
1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και 
αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 50-73).

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό και για την 
κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 
1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και 
αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 50-73).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(«πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής 
βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 
24.4.2014, σ. 1-17).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(«πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής 
βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 
24.4.2014, σ. 1-17).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Τροπολογία 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 
αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και 
να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική 
τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες 
συμβάλλουν στην προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική τους εξέλιξη και στην 
εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
υποστηρίζει επίσης 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. Με τον τρόπο αυτό 
θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή 
συνεργασία που είναι σημαντική για τους 
νέους και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές 
της συνέπειες.

(9) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
εθελοντισμού σε τομείς που σχετίζονται με 
την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν 
και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με 
δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω 
ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική τους εξέλιξη και στην 
εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
υποστηρίζει επίσης 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. Με τον τρόπο αυτό 
θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή 
συνεργασία που είναι σημαντική για τους 
νέους και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θετικές 
της συνέπειες. Λαμβανομένων υπόψη του 
πεδίου εφαρμογής και του σκοπού του 
προγράμματος, η συμμετοχή στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει 
να περιορίζεται σε μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Τροπολογία 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του 
ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού 
πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης και εργασίας, έργων ή 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 
επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη 
και η δημοκρατική συμμετοχή, η 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, 
ετοιμότητα και αποκατάσταση σε 
περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η 
αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων 
και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία 
και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο 
πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο 
αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και 
προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και 
συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. 
Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να 
προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του 
ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού 
πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού, έργων ή 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 
η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 
επιχειρηματικότητα –ιδίως η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα– η ιδιότητα του πολίτη 
και η δημοκρατική συμμετοχή, η 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, 
ετοιμότητα και αποκατάσταση σε 
περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η 
αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων 
και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία 
και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο 
πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο 
αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και 
προστασία, η υποδοχή και ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και 
συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. 
Αυτές οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
μάθησης και κατάρτισης μέσω συναφών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να 
προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
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κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης.

δραστηριότητα αλληλεγγύης.
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6.3.2019 A8-0079/167

Τροπολογία 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με 
την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν 
στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου 
στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην αντιμετώπιση βασικών 
κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να προωθηθεί η 
απασχολησιμότητα και η 
παραγωγικότητα των νέων και να 
διευκολυνθεί η μετάβασή τους από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που 
αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις 
πιθανότητες απασχόλησής τους στην 
αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες 
πρακτικής άσκησης που προσφέρονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης τηρούν τις αρχές ποιότητας 
που περιγράφονται συνοπτικά στη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση21. Οι παρεχόμενες 
θέσεις πρακτικής άσκησης και οι θέσεις 
εργασίας βοηθούν τους νέους να 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας και 
συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη 
μετά τη δραστηριότητα. Οι 
δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και 
εργασίας διευκολύνονται από τους 
σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας 
και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες 
και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, 

διαγράφεται
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τους κοινωνικούς εταίρους και τα 
εμπορικά επιμελητήρια, ενώ αμείβονται 
από τον συμμετέχοντα φορέα. Οι εν λόγω 
φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις 
χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας 
αρχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να 
διαμεσολαβούν μεταξύ των 
συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών 
που παρέχουν δραστηριότητες πρακτικής 
άσκησης και εργασίας σε τομείς 
αλληλεγγύης.
_________________
21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας (ΕΕ C 153 της 
2.5.2018, σ. 1).
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6.3.2019 A8-0079/168

Τροπολογία 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να 
συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να λαμβάνει σήμα 
ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικασία 
που οδηγεί στην απονομή του σήματος 
ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
μόνιμη βάση από τους φορείς υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει 
να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί 
να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας 
των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 
οδήγησαν στην απονομή του.

(18) Οποιαδήποτε μη κερδοσκοπική 
οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει 
να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον 
πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 
Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή 
του σήματος ποιότητας θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τους 
φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 
σήμα ποιότητας θα πρέπει να 
επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να 
ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των 
σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 
οδήγησαν στην απονομή του.
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6.3.2019 A8-0079/169

Τροπολογία 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οντότητα που επιθυμεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με 
σκοπό την παροχή δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης θα πρέπει, ως προϋπόθεση, 
να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Η εν λόγω 
απαίτηση δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα 
που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη 
έργων αλληλεγγύης για λογαριασμό 
άτυπης ομάδας συμμετεχόντων στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(19) Οντότητα που επιθυμεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με 
σκοπό την παροχή δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης θα πρέπει να είναι μη 
κερδοσκοπική οργάνωση και θα πρέπει, 
ως προϋπόθεση, να έχει λάβει σήμα 
ποιότητας. Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει 
για φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τη 
χρηματοδοτική στήριξη έργων 
αλληλεγγύης για λογαριασμό άτυπης 
ομάδας συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης.
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