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6.3.2019 A8-0079/193

Pozměňovací návrh 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tyto činnosti by měly být ku 
prospěchu komunit a zároveň podporovat 
osobní, vzdělávací, sociální, občanský 
i profesní rozvoj jednotlivce a jež mohou 
mít podobu dobrovolnické činnosti, stáží a 
pracovních míst, projektů nebo vytváření 
sítí zaměřených na různé oblasti, jako je 
vzdělávání a odborná příprava, 
zaměstnanost, rovnost žen a mužů, 
podnikání, zejména sociální podnikání, 
občanství a demokratická angažovanost, 
životní prostředí a ochrana přírody, 
opatření v oblasti klimatu, předcházení 
katastrofám, připravenost a obnova, 
zemědělství a rozvoj venkova, zajištění 
potravin a nepotravinového materiálu, 
zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost 
a kultura, tělesná výchova a sport, sociální 
pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace 
státních příslušníků třetích zemí, územní 
spolupráce a soudržnost, jakož i 
přeshraniční spolupráce. Součástí těchto 
solidárních činností by měl být i významný 
vzdělávací a odborně vzdělávací rozměr 
díky příslušným aktivitám, jež mohou být 
účastníkům nabízeny před zahájením 
solidární činnosti, v jejím průběhu i po 
jejím skončení.

(10) Tyto činnosti by měly být ku 
prospěchu komunit a zároveň podporovat 
osobní, vzdělávací, sociální a občanský 
rozvoj jednotlivce. Mají podobu 
dobrovolnické činnosti a stáží 
uskutečňovaných před solidární činností, 
projektů nebo vytváření sítí zaměřených 
na různé oblasti, jako je formální a 
neformální vzdělávání a informální učení, 
mezikulturní dialog, sociální začleňování 
a odborná příprava, rovnost žen a mužů, 
sociální podnikání, občanství 
a demokratická angažovanost, životní 
prostředí a ochrana přírody, opatření 
v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, 
připravenost a obnova, sociální 
zemědělství a rozvoj venkova, zajištění 
potravin a nepotravinového materiálu, 
zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost 
a kultura, tělesná výchova a sport, sociální 
pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace 
státních příslušníků třetích zemí, zejména 
migrantů a žadatelů o azyl, územní 
spolupráce a soudržnost, jakož i 
přeshraniční spolupráce. Součástí těchto 
solidárních činností by měl být i významný 
vzdělávací, výukový a odborně vzdělávací 
rozměr díky příslušným aktivitám, jež 
mohou být účastníkům nabízeny před 
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zahájením solidární činnosti, v jejím 
průběhu i po jejím skončení.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Pozměňovací návrh 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Stáže a pracovní místa v oblastech 
spojených se solidaritou mohou mladým 
lidem nabídnout další příležitosti, jak se 
začít uplatňovat na trhu práce a přispívat 
přitom k řešení zásadních společenských 
problémů. Tím lze přispět ke zvýšení 
zaměstnatelnosti a produktivity mladých 
lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze 
vzdělávacího do pracovního procesu, což 
je klíčové pro jejich možnosti na trhu 
práce. Stáže nabízené v rámci Evropského 
sboru solidarity by se měly řídit zásadami 
kvality uvedenými v doporučení Rady k 
rámci kvality stáží21 . Nabízené stáže a 
pracovní místa představují pro mladé lidi 
odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a 
měly by tedy být spojeny s příslušnou 
podporou poskytovanou po umístění. 
Stáže a pracovní místa zprostředkovávají 
příslušní aktéři trhu práce, zejména 
veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, 
sociální partneři a obchodní komory, 
odměňují je zúčastněné organizace. 
Jakožto zúčastněné organizace by měly 
být schopny požádat o finanční podporu 
prostřednictvím příslušného prováděcího 
orgánu Evropského sboru solidarity ve své 
roli prostředníka mezi mladými účastníky 

(12) Stáže v oblastech spojených se 
solidaritou v neziskovém prostředí mohou 
mladým lidem nabídnout další příležitosti, 
jak reagovat na zásadní společenské 
problémy. Stáže nabízené v rámci 
Evropského sboru solidarity by se měly 
řídit zásadami kvality uvedenými v 
doporučení Rady k rámci kvality stáží 
a zásadami stanovenými v Úmluvě OSN o 
právech osob se zdravotním postižením, 
zejména v článku 27 této úmluvy. Stáže, 
které se uskutečňují před solidárními 
činnostmi, představují pro mladé lidi 
odrazový můstek ke smysluplnému 
pomáhání společnosti a k projevení 
solidarity, kompetencí a znalostí, a vedou 
tak k získání neocenitelných lidských 
zkušeností, což je rovněž klíčové pro vznik 
aktivního a angažovaného solidárního 
občanství Unie. Zúčastněné neziskové 
organizace by měly být schopny požádat o 
finanční podporu prostřednictvím 
příslušného prováděcího orgánu 
Evropského sboru solidarity.
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a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a 
pracovní činnosti v oblastech spojených se 
solidaritou.

_________________

21 Doporučení Rady ze dne 15. března 
2018 o Evropském rámci pro kvalitní a 
efektivní učňovskou přípravu (Úř. věst. C 
153, 2.5.2018, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Pozměňovací návrh 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajišťování kvality činností a 
dalších příležitostí nabízených v rámci 
Evropského sboru solidarity, zejména 
prostřednictvím nabídky školení, jazykové 
podpory, pojištění, administrativní 
podpory a podpory po dokončení činnosti 
pro účastníky i uznávání znalostí, 
dovedností a kompetencí získaných během 
činnosti v rámci Evropského sboru 
solidarity. Bezpečnost a ochrana 
dobrovolníků má i nadále prvořadý 
význam a dobrovolníci by neměli být 
vysíláni na operace prováděné v místě dění 
mezinárodních a vnitrostátních 
ozbrojených konfliktů.

(15) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajišťování kvality činností a 
příležitostí nabízených v rámci Evropského 
sboru solidarity a plnění cíle spočívajícího 
v inkluzivnosti, jíž má být na základě 
těchto činností a příležitostí dosaženo, a to 
zejména prostřednictvím nabídky 
vhodných online nebo offline školení, 
jazykové podpory, přiměřeného 
ubytování, pojištění, sociální podpory, 
zjednodušených administrativních 
postupů a podpory pro účastníky a 
dobrovolníky před zahájením i po 
dokončení činnosti, jakož i uznávání 
znalostí, dovedností a kompetencí 
získaných během činnosti v rámci 
Evropského sboru solidarity. Podpůrná 
opatření by měla být koncipována a 
poskytována ve spolupráci s 
mládežnickými organizacemi a dalšími 
neziskovými organizacemi a organizacemi 
občanské společnosti s cílem využít jejich 
odborných znalostí v dané oblasti. 
Bezpečnost a ochrana účastníků i 
zamýšlených příjemců má i nadále 
prvořadý význam. Všechny činnosti by se 
měly řídit zásadou „neškodit“. Účastníci 
by neměli být vysíláni na operace 
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prováděné v místě dění mezinárodních a 
vnitrostátních ozbrojených konfliktů ani do 
zařízení, která jsou v rozporu 
s mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv. Činnosti spojené s přímým 
kontaktem s dětmi by se měly řídit 
zásadou „nejlepšího zájmu dítěte“ a jejich 
součástí by případně měly být kontroly 
spolehlivosti účastníků nebo jiná opatření 
zaměřená na zajištění ochrany dětí.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Pozměňovací návrh 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zúčastněné organizace mohou v 
rámci Evropského sboru solidarity 
vykonávat několik funkcí. V roli hostitele 
budou vykonávat činnosti spojené s 
přijímáním účastníků, případně včetně 
organizace činností a poskytování pokynů 
a podpory účastníkům během solidární 
činnosti. V roli poskytovatele podpory 
budou provádět činnosti související s 
vysíláním a přípravou účastníků před 
odjezdem, v průběhu solidární činnosti i po 
jejím skončení, včetně školení a navedení 
účastníků na místní organizace po 
dokončení činnosti.

(20) Zúčastněné neziskové organizace 
mohou v rámci Evropského sboru 
solidarity vykonávat několik funkcí. V roli 
hostitele budou vykonávat činnosti spojené 
s přijímáním účastníků, případně včetně 
organizace činností, vzdělávacího a 
výukového programu a poskytování 
pokynů a podpory účastníkům během 
solidární činnosti. V roli poskytovatele 
podpory budou provádět činnosti 
související s vysíláním a přípravou 
účastníků před odjezdem (zahrnující řádné 
vzdělávací a výukové programy), v 
průběhu solidární činnosti i po jejím 
skončení, včetně navedení účastníků na 
místní organizace po dokončení činnosti s 
cílem zvýšit příležitosti k dalším 
zkušenostem v solidární oblasti. V roli 
koordinátora by měly zúčastněné 
neziskové organizace udržovat spojení 
mezi organizacemi a usnadňovat výměnu 
účastníků dobrovolné služby.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Pozměňovací návrh 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „solidární činností“ vysoce kvalitní 
dočasné činnosti přispívající k dosahování 
cílů Evropského sboru solidarity, které 
mohou mít podobu dobrovolnické činnosti, 
stáží, pracovních míst, solidárních projektů 
a činnosti zaměřené na vytváření sítí 
v různých oblastech, včetně oblastí 
uvedených v odstavci 13, při současném 
zajištění evropského přínosu a dodržování 
předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti;

1) „solidární činností“ snadno 
dostupné a inkluzivní vysoce kvalitní 
dočasné činnosti obecného zájmu v rámci 
struktur zúčastněné neziskové organizace, 
jejichž cílem je uspokojení společenských 
potřeb ve prospěch komunit a současně 
podpora osobního, vzdělávacího, 
sociálního, občanského i profesního 
rozvoje jednotlivce, a projekty nebo 
vytváření sítí zaměřené na různé oblasti; 
solidární činnost přispívá k dosahování 
cílů Evropského sboru solidarity; solidární 
činnost má podobu dobrovolnické činnosti, 
stáží, solidárních projektů a činnosti 
zaměřené na vytváření sítí v různých 
oblastech, včetně oblastí uvedených v 
odstavci 13, jakož i činnosti odpovídající 
mezinárodním standardům v oblasti 
lidských práv a politice EU, jako je 
závazek ukončit umisťování dětí a osob se 
zdravotním postižením do ústavní péče 
a přijímání a integrace státních 
příslušníků třetích zemí, zvláště migrantů 
a žadatelů o azyl; solidární činnost se 
vyznačuje pevně daným obdobím, jasnými 
cíli, obsahem, úkoly, strukturou a 
rámcem; poskytuje se odpovídající 
finanční podpora a právní a sociální 
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ochrana, aby byl zajištěn evropský přínos 
a dodržování norem v oblasti zdraví a 
bezpečnosti, jakož i sociálních norem;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Pozměňovací návrh 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv 
veřejný nebo soukromý subjekt, ať už 
místní, regionální, vnitrostátní nebo 
mezinárodní, kterému byla udělena značka 
kvality Evropského sboru solidarity;

5) „zúčastněnou organizací“ jakýkoliv 
veřejný nebo soukromý neziskový subjekt, 
ať už místní, regionální, vnitrostátní nebo 
mezinárodní, který provádí činnost 
obecného zájmu a kterému byla udělena 
značka kvality Evropského sboru 
solidarity;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Pozměňovací návrh 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zavedení programu Evropský sbor solidarity
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „dobrovolníkem“ osoba, která se 
zaregistrovala na portálu Evropského 
sboru solidarity a ze své vlastní svobodné 
vůle provádí činnosti, které jsou 
prospěšné společnosti; tyto činnosti se 
uskutečňují pro neziskové účely a 
přispívají k osobnímu rozvoji 
dobrovolníka, který věnuje svůj čas a 
energii veřejnému zájmu bez finanční 
odměny; dobrovolník se účastní solidární 
činnosti v rámci Evropského sboru 
solidarity, kterou nabízí zúčastněná 
nezisková organizace s osvědčením 
značky kvality; dobrovolníkovi se hradí 
náklady přímo související s jeho činností;

Or. en


