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4.4.2017 B8-0238/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na otázku Komisii 

o európskom zbore solidarity (O-

000020/2017 – B8-xxxx/2017), 

– so zreteľom na otázku Komisii 

o európskom zbore solidarity (O-

000020/2017 – B8-xxxx/2017) a O-

0022/2017 – B8-xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie 

zo 17. júla 2014 o zamestnanosti mladých 

ľudí1, 

 _____________ 

1 
Ú. v. EÚ C 224, 21.6.2016, s. 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie 

zo 16. januára 2013 o systéme záruk pre 

mladých ľudí1,  

________________ 

1 Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 

o Európskom sociálnom fonde a o zrušení 

nariadenia Rady (ES) č. 1081/20061, 

________________ 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým 

sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie 

pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 

mládež a šport a ktorým sa zrušujú 

rozhodnutia č. 1719/2006/ES, 

č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES1.  

________________ 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže vytvorenie európskeho zboru 

solidarity musí vychádzať zo spoločných 

hodnôt EÚ, ktoré sú vymedzené 

v zmluvách a Charte základných práv; 

keďže cieľom európskeho zboru solidarity 

by malo byť budovanie zmyslu pre 

komunitu, solidaritu a sociálnu 

zodpovednosť v Európe a zároveň 

poskytovanie zmysluplnej a obohacujúcej 

skúsenosti s dobrovoľníctvom;  

E. keďže vytvorenie európskeho zboru 

solidarity musí vychádzať zo spoločných 

hodnôt EÚ, ktoré sú vymedzené 

v zmluvách a Charte základných práv; 

keďže cieľom európskeho zboru solidarity 

by malo byť budovanie zmyslu pre 

komunitu, solidaritu a sociálnu 

zodpovednosť v Európe a zároveň 

poskytovanie zmysluplnej a obohacujúcej 

skúsenosti s dobrovoľníctvom, prácou, 

stážou či učňovskou prípravou;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. je pevne presvedčený, že hoci je 

vzdelávacia zložka (vrátane vzdelávania 

prostredníctvom neformálnej a informálnej 

vzdelávacej skúsenosti) a vplyv na 

jednotlivých dobrovoľníkov dôležitým 

prvkom európskeho zboru solidarity, jeho 

hlavným cieľom by malo byť dosiahnutie 

pozitívneho vplyvu na celú komunitu ako 

jednoznačného prejavu solidarity 

a sociálnej zodpovednosti;  

3. je pevne presvedčený, že hoci je 

vzdelávacia zložka (vrátane vzdelávania 

prostredníctvom neformálnej a informálnej 

vzdelávacej skúsenosti) a vplyv na 

jednotlivých dobrovoľníkov, mladých 

pracovníkov, stážistov či učňov dôležitým 

prvkom európskeho zboru solidarity, jeho 

hlavným cieľom by malo byť dosiahnutie 

pozitívneho vplyvu na príjemcov projektov 

a akcií a takisto na širšiu komunitu ako 

jednoznačného prejavu solidarity 

a sociálnej zodpovednosti;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

zámerom Komisie zaviesť európsky zbor 

solidarity v úvodnej fáze ako súčasť 

existujúcich programov, a to najmä 

vzdelávacích a kultúrnych programov ako 

Erasmus+ a Európa pre občanov, bez toho, 

aby dostatočne objasnila, aké finančné 

a ľudské prostriedky na tento program 

vyčlení; pripomína, že Parlament ako 

spoluzákonodarca programov EÚ 

a rozpočtový orgán nesúhlasí 

s prerozdelením finančných prostriedkov 

z prioritných programov a často nemá 

dostatok prostriedkov na financovanie 

hlavných činností a nových politických 

iniciatív;  

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

zámerom Komisie zaviesť európsky zbor 

solidarity v úvodnej fáze ako súčasť 

existujúcich programov a iniciatív, a to 

najmä vzdelávacích a kultúrnych 

programov ako Erasmus+, Európa pre 

občanov, záruka pre mladých ľudí 

a program v oblasti zamestnanosti 

a sociálnej inovácie, bez toho, aby 

dostatočne objasnila, aké finančné a ľudské 

prostriedky na tento program vyčlení; 

pripomína, že Parlament ako 

spoluzákonodarca programov EÚ 

a rozpočtový orgán nesúhlasí 

s prerozdelením finančných prostriedkov 

z prioritných programov a často nemá 

dostatok prostriedkov na financovanie 

hlavných činností a nových politických 

iniciatív;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyzýva Komisiu, aby do svojho 

budúceho legislatívneho návrhu 

o európskom zbore solidarity zahrnula 

jednoznačný opis rozpočtových opatrení, 

ktoré umožnia účinné fungovanie 

európskeho zboru solidarity; zdôrazňuje, že 

financovanie európskeho zboru solidarity 

nesmie mať negatívny vplyv na existujúce 

programy, ako sú programy Európa pre 

občanov a Erasmus+, a nesmie narušiť 

fungovanie existujúcich úspešných 

nástrojov ako Európska dobrovoľnícka 

služba;  

7. vyzýva Komisiu, aby do svojho 

budúceho legislatívneho návrhu 

o európskom zbore solidarity zahrnula 

jednoznačný opis rozpočtových opatrení, 

ktoré umožnia účinné fungovanie 

európskeho zboru solidarity; zdôrazňuje, že 

financovanie európskeho zboru solidarity 

nesmie mať negatívny vplyv na existujúce 

programy a iniciatívy zamerané na 

mladých ľudí, ako sú programy Európa 

pre občanov a Erasmus+, program 

v oblasti zamestnanosti a sociálnej 

inovácie a iniciatívy, ako sú záruky pre 

mladých ľudí, a nesmie narušiť 

fungovanie existujúcich úspešných 

nástrojov ako Európska dobrovoľnícka 

služba;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Hlava 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Jednoznačné odlíšenie dobrovoľníctva od 

zamestnania 

Jednoznačné odlíšenie dobrovoľníctva od 

zamestnania a kvalitné príležitosti 

pre mladých ľudí v rámci profesijnej 

zložky 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyzýva Komisiu, aby pri zavádzaní 

európskeho zboru solidarity zabezpečila 

jednoznačné odlíšenie dobrovoľníckych 

činností od pracovných miest s cieľom 

predísť prípadnej zámene kvalitných 

pracovných miest s neplateným 

dobrovoľníctvom; zdôrazňuje, že na tento 

účel by dobrovoľnícke príležitosti nemali 

mať nárok na financovanie z prostriedkov, 

ktoré sú určené konkrétne na boj proti 

nezamestnanosti mladých ľudí, ako 

napríklad iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí;  

15. vyzýva Komisiu, aby pri zavádzaní 

európskeho zboru solidarity zabezpečila 

jednoznačné odlíšenie dobrovoľníckych 

činností od pracovných miest s cieľom 

zachovať základné rozdiely medzi 

dobrovoľníctvom a prácou, pri ktorej sa 

primárny dôraz kladie na potreby 

príjemcov alebo na potreby účastníkov 

v oblasti vzdelávania a rozvoja, a predísť 

prípadnému nahradeniu kvalitného 

plateného zamestnania; zdôrazňuje, že na 

tento účel by dobrovoľnícke príležitosti 

nemali mať nárok na financovanie 

z prostriedkov, ktoré sú určené konkrétne 

na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, 

ako napríklad iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že profesijná zložka by 

mala byť zameraná na vytváranie 

kvalitných pracovných miest, stáží 

a učňovskej prípravy v neziskových 

solidárnych a sociálnych podnikoch 

solidárneho hospodárstva;  

17. zdôrazňuje, že profesijná zložka by 

mala byť zameraná na vytváranie 

kvalitných pracovných miest, stáží 

a učňovskej prípravy v neziskových 

solidárnych a sociálnych podnikoch 

solidárneho hospodárstva, čo by skutočne 

prispelo k solidarite v Európe a z čoho by 

mali vzájomný úžitok tak účastníci 

programu, ako aj ich zamestnávatelia; 

pripomína obmedzený charakter 

a obmedzené zdroje iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. žiada, aby sa hostiteľské 

organizácie zaviazali k dodržiavaniu charty 

kvality, ktorá obsahuje stanovené ciele, 

zásady a štandardy, ako sa uvádza 

v Európskej charte kvality stáží 

a učňovskej prípravy; podporuje 

myšlienku, aby zručnosti a spôsobilosti 

získané počas praxe boli porovnateľné, 

uznávané a potvrdené s cieľom prispieť 

k zabezpečeniu udržateľných pracovných 

miest pre mladých ľudí na pracovnom 

trhu; zdôrazňuje, že jasné normy pomôžu 

monitorovať vykonávanie európskeho 

zboru solidarity;  

19. žiada, aby sa hostiteľské 

organizácie zaviazali k dodržiavaniu charty 

kvality, ktorá obsahuje stanovené ciele, 

zásady a štandardy, ako sa uvádza 

v Európskej charte kvality stáží 

a učňovskej prípravy1; nabáda hostiteľské 

organizácie, aby vopred opísali zručnosti 

a spôsobilosti, ktoré by sa mali získať 

počas praxe; vyzýva na zabezpečenie toho, 

aby zručnosti a spôsobilosti získané počas 

praxe boli porovnateľné, uznávané 

a potvrdené, ako to vyžaduje odporúčanie 

Rady z 20. decembra 2012 o  potvrdzovaní 

neformálneho vzdelávania a 

informálneho učenia sa2, s cieľom 

prispieť k udržateľnému začleneniu 

mladých ľudí do pracovného trhu; 

zdôrazňuje, že jasné normy pomôžu 

monitorovať vykonávanie európskeho 

zboru solidarity;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04
/internship_charter_EN.pdf. 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:SK:PDF. 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SK:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. poukazuje na potrebu poskytnúť 

mladým dobrovoľníkom primeranú 

finančnú odmenu, zdravotné poistenie, 

odborný výcvik a mentorstvo; zdôrazňuje, 

že treba zabezpečiť monitorovanie 

pracovnej záťaže a prostredia 

dobrovoľníkov vzhľadom na špecifické 

úlohy, ktoré by museli vykonávať na 

pracovnom mieste ako dobrovoľníci 

európskeho zboru solidarity; 

20. poukazuje na potrebu poskytnúť 

mladým dobrovoľníkom primeranú 

finančnú odmenu a mladým pracovníkom 

primeranú mzdu, ako aj zdravotné 

poistenie, odborný výcvik a mentorstvo; 

zdôrazňuje, že treba zabezpečiť 

monitorovanie pracovnej záťaže 

a prostredia dobrovoľníkov vzhľadom na 

špecifické úlohy, ktoré by museli 

vykonávať na pracovnom mieste ako 

dobrovoľníci alebo pracovníci európskeho 

zboru solidarity; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. opakovane vyzýva členské štáty, 

aby prepojili politiky v oblasti 

zamestnanosti mladých ľudí s kvalitnými 

a udržateľnými pracovnými zmluvami 

s cieľom odstraňovať neistotu 

a podzamestnanosť; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby sa ich prístup k mladým ľuďom 

a zamestnanosti zakladal na právach; 

zdôrazňuje, že sa musí zachovať 

kvalitatívny aspekt práce pre mladých 

ľudí a že v rámci vynakladaného úsilia sa 

musia zohľadňovať predovšetkým 

základné pracovné normy a ďalšie normy 

týkajúce sa kvality práce, ako je pracovný 

čas, sociálne zabezpečenie a ochrana 

zdravia a bezpečnosť pri práci; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zabezpečili úplný prístup mladých 

ľudí zo znevýhodneného prostredia 

a mladých ľudí s osobitnými potrebami 

k európskemu zboru solidarity; 

zdôrazňuje preto, že by sa mal vyčleniť 

osobitný rozpočet na osobných asistentov 

či osobitnú pomoc pre takýchto mladých 

ľudí; domnieva sa, že v tomto ohľade je 

dobrým príkladom Európska 

dobrovoľnícka služba; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Jean Lambert 

v mene skupiny Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v mene skupiny S&D 

Tania González Peñas 

 

Návrh uznesenia B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Európsky zbor solidarity 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. pripomína Komisii, že je potrebné 

zaistiť, aby boli pred vypracovaním 

legislatívneho návrhu vytvorené vhodné 

podmienky na riadnu konzultáciu 

s kľúčovými zainteresovanými stranami, 

ako sú mládežnícke organizácie, európski 

sociálni partneri, organizácie založené na 

dobrovoľníctve a členské štáty; zdôrazňuje, 

že je potrebné zabezpečiť pravidelnú účasť 

týchto zainteresovaných strán na 

vykonávaní a v prípade potreby na 

monitorovaní iniciatívy;  

22. pripomína Komisii, že je potrebné 

zaistiť, aby boli pred vypracovaním 

legislatívneho návrhu vytvorené vhodné 

podmienky na riadnu konzultáciu 

s kľúčovými zainteresovanými stranami, 

ako sú mládežnícke organizácie, európski 

sociálni partneri, organizácie založené na 

dobrovoľníctve, odborové zväzy a členské 

štáty; zdôrazňuje, že je potrebné 

zabezpečiť pravidelnú účasť týchto 

zainteresovaných strán na vykonávaní 

a v prípade potreby na monitorovaní 

iniciatívy, aby bolo možné zabezpečiť jej 

správne vykonávanie, kvalitu 

poskytovaných príležitostí a udržateľnosť 

výsledkov;  

Or. en 

 

 


