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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.3.2019 A8-0079/187

Τροπολογία 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται 
στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των 
πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών 
μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία 
καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει 
την αναγκαία ενότητα για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και 
μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, 
στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν 
να συμβάλουν εκφράζοντας την 
αλληλεγγύη τους στην πράξη.

1. Η αλληλεγγύη είναι η βάση των 
εξελιγμένων και δημοκρατικών 
κοινωνιών, όχι μόνο μεταξύ πολιτών σε 
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αλλά και 
μεταξύ λαών και κρατών. Η εν λόγω 
κοινή αξία θα πρέπει να προωθείται, 
ιδίως στο πλαίσιο των υφιστάμενων και 
μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, 
στην αντιμετώπιση των οποίων οι νέοι θα 
μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν 
εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην 
πράξη.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Τροπολογία 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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, και 
συνεπώς γνώσεις και ικανότητες για την 
προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, 
επαγγελματική τους εξέλιξη και την 
εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίζουν 
επίσης την ανταλλαγή πολυπολιτισμικών 
εμπειριών μεταξύ των νέων εθελοντών.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Τροπολογία 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Το πνεύμα καινοτομίας των νέων 
αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο 
για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
συμβάλλει στην προώθηση αυτού του 
πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την 
ευκαιρία να σχεδιάζουν και να 
αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων προς όφελος των τοπικών 
κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα 
αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών 
στην πράξη και την παροχή υποστήριξης 
στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι 
δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης 
ως εφαλτήρια για την περαιτέρω 
συμμετοχή σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα 
ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να 
αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν 
ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή 
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αλληλεγγύης, των 
δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και της νεολαίας.

13. Το πνεύμα καινοτομίας των νέων 
αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο 
για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. 
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
συμβάλλει στην προώθηση αυτού του 
πνεύματος, παρέχοντας στους νέους την 
ευκαιρία να σχεδιάζουν και να 
αναπτύσσουν τα δικά τους έργα, με σκοπό 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων προς όφελος των τοπικών 
κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα 
αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών 
στην πράξη και την παροχή υποστήριξης 
στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι 
δράσεις αλληλεγγύης. Χρησιμεύουν επίσης 
ως εφαλτήρια για την περαιτέρω 
συμμετοχή σε δραστηριότητες 
αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα 
ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να 
συμμετέχουν διαρκώς περισσότερο σε 
δραστηριότητες ενώσεων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων 
φορέων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της αλληλεγγύης, των 
δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και της νεολαίας.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Τροπολογία 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην 
κάλυψη της εταιρικής προβολής των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τον 
γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Τροπολογία 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. δραστηριότητα αλληλεγγύης 
διάρκειας δύο έως έξι μηνών, η οποία 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και για 
μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, η οποία 
προσφέρεται και αμείβεται από τον 
συμμετέχοντα φορέα που φιλοξενεί τον 
συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης· «θέση εργασίας»:

διαγράφεται

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Τροπολογία 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων και διεθνών 
οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν λάβει σήμα ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ή διεθνών οργανισμών, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα 
ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης.

Or. pt


