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6.3.2019 A8-0079/193

Τροπολογία 193
Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 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 

(10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς 
όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, 
προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική εξέλιξη του ατόμου και την 
εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, η οποία 
μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων 
εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης που 
έχουν προηγηθεί της δραστηριότητας 
αλληλεγγύης, έργων ή δραστηριοτήτων 
δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε 
σχέση με διάφορους τομείς, όπως η τυπική 
και μη τυπική εκπαίδευση και η άτυπη 
μάθηση, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η 
κοινωνική ένταξη και η 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 κοινωνική 
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, ιδίως μεταναστών και αιτούντων 
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δραστηριοτήτων που μπορούν να 
προσφερθούν στους συμμετέχοντες πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δραστηριότητα αλληλεγγύης.

άσυλο, η εδαφική συνεργασία και συνοχή 
και η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές οι 
δραστηριότητες αλληλεγγύης 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση 
εκπαίδευσης, μάθησης και κατάρτισης 
μέσω συναφών δραστηριοτήτων που 
μπορούν να προσφερθούν στους 
συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Τροπολογία 194
Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 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 

(12) Η πρακτική άσκηση σε τομείς που 
σχετίζονται με την αλληλεγγύη σε πλαίσιο 
μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων 
μπορούν να παρέχουν στους νέους 
πρόσθετες ευκαιρίες να ανταποκριθούν 
στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών 
προκλήσεων. 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 άσκηση και τις αρχές που έχουν 
τεθεί από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD), 
ιδίως δε στο άρθρο 27 αυτής. Οι 
δραστηριότητες πρακτικής άσκησης που 
έχουν προηγηθεί των δραστηριοτήτων 
αλληλεγγύης, βοηθούν τους νέους να 
πραγματοποιήσουν μια ουσιαστική 
συνεισφορά στην κοινωνία και να 
επιδείξουν αλληλεγγύη, δεξιότητες και 
γνώσεις, κατά συνέπεια κερδίζοντας μια 
ανεκτίμητη ανθρώπινη εμπειρία, που 
αποτελεί κλειδί για την ανάδειξη μιας 
Ένωσης ενεργού, δραστηριοποιημένης 
και αλληλέγγυας. Οι  μη κερδοσκοπικοί 
συμμετέχοντες φορείς, έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις 
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και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες 
και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, 
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.

χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας αρχής 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 
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).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Τροπολογία 195
Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των 
δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών 
που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της 
παροχής κατάρτισης, γλωσσικής 
υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, 
διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης 
μετά τη δραστηριότητα στους 
συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης 
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της 
εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης. Η ασφάλεια των εθελοντών 
εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία και οι 
εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται 
σε επιχειρήσεις που διεξάγονται στο 
θέατρο διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων 
συγκρούσεων.

(15) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας και 
της επίτευξης του στόχου της 
πολυδεκτικότητας μέσω των 
δραστηριοτήτων και των άλλων ευκαιριών 
που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της 
παροχής, επιγραμμικά και απογραμμικά, 
επαρκούς κατάρτισης, γλωσσικής 
υποστήριξης, αξιοπρεπούς στέγης, 
ασφαλιστικής κάλυψης, κοινωνικής 
υποστήριξης, απλοποιημένων 
διοικητικών διαδικασιών και υποστήριξης 
πριν και μετά τη δραστηριότητα στους 
συμμετέχοντες και τους εθελοντές, καθώς 
και της επικύρωσης των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 
αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα μέτρα 
υποστήριξης θα πρέπει να 
διαμορφώνονται και να παρέχονται σε 
συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας και 
άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
προκειμένου να αξιοποιείται η εμπειρία 
τους στον τομέα. Η ασφάλεια των 
συμμετεχόντων και των προβλεπόμενων 
δικαιούχων εξακολουθεί να έχει ύψιστη 
σημασία. Όλες οι δραστηριότητες θα 
πρέπει να τηρούν την «αρχή του μη 



AM\1178952EL.docx PE635.388v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

βλάπτειν». Οι συμμετέχοντες δεν θα 
πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις 
που διεξάγονται στο θέατρο διεθνών ή μη 
διεθνών ένοπλων συγκρούσεων, ή σε 
εγκαταστάσεις που καταστρατηγούν τα 
διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Οι δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν άμεση επαφή με παιδιά 
θα πρέπει να διέπονται από την αρχή του 
«βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» και 
θα πρέπει να συνεπάγονται, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, τη διενέργεια ελέγχου του 
ιστορικού του συμμετέχοντα ή άλλες 
ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της 
προστασίας των παιδιών.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Τροπολογία 196
Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν 
να επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως 
οργανωτές, θα εκτελούν δραστηριότητες 
που αφορούν την υποδοχή των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της 
παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας αλληλεγγύης, ανάλογα με 
την περίπτωση. Λειτουργώντας 
υποστηρικτικά, θα εκτελούν 
δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή 
και την προετοιμασία των συμμετεχόντων 
πριν από την αναχώρηση και κατά τη 
διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα 
αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης και καθοδήγησης των 
συμμετεχόντων σε τοπικές οργανώσεις 
μετά την ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας.

(20) Οι συμμετέχοντες μη 
κερδοσκοπικοί φορείς μπορούν να 
επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Λειτουργώντας ως 
οργανωτές, θα εκτελούν δραστηριότητες 
που αφορούν την υποδοχή των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 
της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της 
παροχής καθοδήγησης, προγράμματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και στήριξης 
στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας αλληλεγγύης, ανάλογα με 
την περίπτωση. Λειτουργώντας 
υποστηρικτικά, θα εκτελούν 
δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή 
και την προετοιμασία των συμμετεχόντων 
πριν από την αναχώρηση, σε σχέση με ένα 
στιβαρό πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, και κατά τη διάρκεια και μετά 
τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης 
των συμμετεχόντων σε τοπικές οργανώσεις 
μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 
προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες 
πολλαπλασιασμού των εμπειριών 
αλληλεγγύης. Λειτουργώντας 
συντονιστικά, οι μη κερδοσκοπικοί 
συμμετέχοντες φορείς δημιουργούν 
διασυνδέσεις μεταξύ των φορέων και 
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διευκολύνουν την ανταλλαγή 
συμμετεχόντων σε εθελοντικές υπηρεσίες.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Τροπολογία 197
Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 
υψηλής ποιότητας προσωρινή 
δραστηριότητα που συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να 
λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης, θέσης απασχόλησης, έργου 
αλληλεγγύης και δραστηριότητας 
δικτύωσης σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 13, και η 
οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και τήρηση των 
κανόνων υγείας και ασφάλειας·

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 
υψηλής ποιότητας προσωρινή 
δραστηριότητα, εύκολη σε πρόσβαση και 
πολυδεκτική σε χαρακτήρα, γενικού 
ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των δομών 
ενός μη κερδοσκοπικού συμμετέχοντα 
φορέα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών αναγκών προς όφελος μιας 
κοινότητας, προάγοντας παράλληλα την 
προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, και 
επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, 
καθώς και την εξέλιξή του ως ενεργού 
πολίτη, και προάγοντας σχέδια ή 
δραστηριότητες δικτύωσης που 
αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 
τομείς· η δραστηριότητα αλληλεγγύης 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· η 
δραστηριότητα αλληλεγγύης μπορεί να 
λάβει τη μορφή εθελοντισμού, πρακτικής 
άσκησης, έργου αλληλεγγύης και 
δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 13, καθώς 
και δραστηριοτήτων που συνάδουν με τα 
διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την πολιτική της ΕΕ, 
όπως είναι η δέσμευση να δοθεί τέλος 
στην ιδρυματοποίηση παιδιών και 
ατόμων με αναπηρία, και η υποδοχή και 
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ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο· η 
δραστηριότητα αλληλεγγύης 
χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη 
διάρκεια, σαφείς στόχους, περιεχόμενο, 
καθήκοντα, δομή και πλαίσιο· παρέχεται 
κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη, 
καθώς και νομική και κοινωνική 
προστασία, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
τήρηση των προτύπων υγείας και 
ασφάλειας, καθώς και των προτύπων για 
την κοινωνία·

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Τροπολογία 198
Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «συμμετέχων φορέας»: κάθε 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα, τοπική, 
περιφερειακή, εθνική ή διεθνής, στην 
οποία έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(5) «συμμετέχων φορέας»: κάθε 
δημόσια ή ιδιωτική μη κερδοσκοπική 
οντότητα, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή 
διεθνής, η οποία διεξάγει δραστηριότητα 
γενικού ενδιαφέροντος και στην οποία 
έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Τροπολογία 199
Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «εθελοντής»: άτομο το οποίο έχει 
εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
διεξάγει δραστηριότητες προς όφελος της 
κοινωνίας, με την ελεύθερη βούλησή του· 
οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται 
χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και 
ενισχύουν την προσωπική εξέλιξη του 
εθελοντή, ο οποίος διαθέτει τον 
προσωπικό του χρόνο και ενέργεια για το 
γενικό καλό χωρίς οικονομική ανταμοιβή· 
ο εθελοντής λαμβάνει μέρος σε 
δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία 
παρέχεται από συμμετέχοντα μη 
κερδοσκοπικό φορέα που είναι 
πιστοποιημένος με το σήμα ποιότητας 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης· ο εθελοντής λαμβάνει 
αποζημίωση για έξοδα που σχετίζονται 
άμεσα με τη δραστηριότητά του·

Or. en


