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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αλληλεγγύη, ένα από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκαταλέγεται επίσης στις 

πολυτιμότερες αξίες για τους Ευρωπαίους. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η όποια επιτυχία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη έχει τεράστιες 

δυνατότητες ως προς τη δημιουργία ενσυναίσθησης, αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και 

θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των λαών και των ατόμων. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους 

οποίους πρέπει να εδραιώσουμε και να ενισχύσουμε την έννοια της αλληλεγγύης στη 

συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών. 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου και υποδέχτηκε, ως εκ 

τούτου, με ενθουσιασμό την εξαγγελία της δημιουργίας του με την Ομιλία για την κατάσταση 

της Ένωσης, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, και στη συνέχεια με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής με τίτλο «Ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» της 7ης Δεκεμβρίου 2016 και τη 

νομοθετική πρόταση της 1ης Ιουνίου 2017. Μια διευρυμένη συμμετοχή της νεολαίας από 

όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε δραστηριότητες αλληλεγγύης έχει τη δύναμη να κάνει ακόμη 

ισχυρότερες την αλληλεγγύη και τη συνοχή σε όλη την Ευρώπη, καθώς και να συμβάλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και στην κάλυψη των εκκρεμών αναγκών των 

χωρών και περιφερειών που συμμετέχουν. Αναμένεται επιπλέον ότι θα στηρίξει αυτό την 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων μέσω της απόκτησης χρήσιμων 

δεξιοτήτων. 

Ο συντάκτης της παρούσης γνωμοδότησης υποστηρίζει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης που θα επικεντρώνεται σε δύο τύπους δράσεων: προγράμματα αλληλεγγύης και 

τοποθετήσεις εθελοντισμού, αφενός, και θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας 

αφετέρου. Μολονότι ο πρώτος τύπος δράσης θα αποτελέσει αναμφίβολα βάση για το 

μελλοντικό Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ο δεύτερος προσφέρει σημαντική ευκαιρία στους 

νέους για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν εμπειρία 

ποιοτικής απασχόλησης. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να 

τροποποιηθούν ελαφρώς τα ενδεικτικά ποσοστά κατανομής του προϋπολογισμού μεταξύ των 

δύο τύπων δράσεων και να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη για πρακτική άσκηση και για 

ευκαιρίες απασχόλησης στο 30%. 

Το συνολικό ποσό των 341 500 000 EUR που προορίζεται για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα επιτρέψει την 

κινητοποίηση 100 000 νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Ο συντάκτης υποστηρίζει την 

πρόταση της Επιτροπής να κινητοποιηθεί το ποσό αυτό από τα διάφορα υφιστάμενα 

προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 35 000 000 EUR από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εντούτοις, πιστεύει ότι η κυριότερη συνεισφορά θα προέλθει 

από πιστώσεις του προγράμματος Erasmus+ που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των 

δράσεων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ/EVS) που εμπίπτουν πλέον στο 

πεδίο του παρόντος κανονισμού. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης ευελπιστεί ότι η πρόταση θα αξιοποιήσει την εμπειρία και 

τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στην ΕΕΥ και θα αναπτύξει συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία και προγράμματα της ΕΕ, ούτως ώστε να αξιοποιήσει 

τις δυνατότητές της στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θεωρεί ότι τα μέτρα απλούστευσης αποτελούν 

εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αύξησης της 
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αποδοτικότητας των προγραμμάτων που αναλαμβάνονται με τη στήριξη του προϋπολογισμού 

της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες 

συμβαδίζουν με την αρχή αυτή και εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι δεν θα επιβαρύνονται με 

περιττές απαιτήσεις και διατυπώσεις.  

Τέλος, ο συντάκτης εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα επηρεάσει θετικά, όχι 

μόνο τους νέους που θα απασχοληθούν μέσω αυτού, αλλά και τις περιφερειακές και τοπικές 

κοινότητες και, για τον λόγο αυτό, έχει αναλάβει ο ίδιος να ενισχύσει την τοπική και 

περιφερειακή διάσταση του παρόντος κανονισμού. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται 

στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της 

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 Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται 

στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της 

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, με 

δράσεις στις οποίες οι νέοι Ευρωπαίοι 

επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την 

αλληλεγγύη τους στην πράξη, τονώνει δε 

το ενδιαφέρον των νέων για το κοινό 

ευρωπαϊκό σχέδιο. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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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 μια 

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 ΕΕ. Στο πλαίσιο των εν λόγω 

δραστηριοτήτων, είτε διεξάγονται πριν είτε 

μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν 

να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι 

προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τα 

αντίστοιχα ενωσιακά προγράμματα στο 

πλαίσιο των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί 

οι δραστηριότητες κατά την αρχική φάση 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

(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, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον 

αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων 

προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή 

εγκαινίασε μια πρώτη φάση του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο 

πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν 

διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό 

την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, 

πρακτικής άσκησης, τρόπων προσωπικής 

ανάπτυξης ή απασχόλησης σε νέους σε 

όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο των εν λόγω 

δραστηριοτήτων, είτε διεξάγονται πριν είτε 

μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν 

να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι 

προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τα 

αντίστοιχα ενωσιακά προγράμματα στο 

πλαίσιο των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί 

οι δραστηριότητες κατά την αρχική φάση 

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 της 

7.12.2016. 

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 της 

7.12.2016. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 



 

PE608.135v02-00 6/50 AD\1138578EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) 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, 

μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική 

τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως 

ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, 

βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των 

νέων εθελοντών, ασκουμένων και 

εργαζομένων. 

(4) 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 διαφόρων κοινοτήτων των κρατών 

μελών, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη 

εμπειρία, γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες για την προσωπική, μορφωτική, 

κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και 

την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, 

ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την 

απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω 

δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης 

την κινητικότητα των νέων εθελοντών, 

ασκουμένων και εργαζομένων. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) 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. 

(5) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 

που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 

είναι υψηλής ποιότητας, να λαμβάνουν 

υπόψη τις δεξιότητές τους και να 

συνδέονται στενά με τις κοινωνικές 

εξελίξεις, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε καίριες κοινωνικές 

προκλήσεις, να συμβάλλουν στην 

ισχυροποίηση των τοπικών κοινοτήτων 

και της κοινωνικής συνοχής, να παρέχουν 

στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν 

πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές 

στους νέους, και να υλοποιούνται με 

ασφαλή και υγιή τρόπο. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για 

τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε 

ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συνοχή και η 

συμπληρωματικότητα του εν λόγω 

πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και 

προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αξιοποιεί 

τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των 

υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της 

Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας. Θα 

πρέπει επίσης να 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»19, 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. Επίσης, θα 

πρέπει να 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 

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. 

(6) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα παρέχει ένα ενιαίο, απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε μορφή διάκρισης λόγω 

παρελθόντος, σημείο εισόδου για τις 

δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη 

την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν 

λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς 

πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και 

τις συνέργειες των υφιστάμενων 

προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής 

εθελοντικής υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης 

να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν οι 

περιφέρειες, οι πόλεις και οι τοπικές 

κοινότητες των κρατών μελών για την 

υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση 

της μετάβασης από το σχολείο στην 

εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για 

τη νεολαία»19, 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. Επίσης, θα 

πρέπει να 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, το δίκτυο 

Eurodesk και το πρόγραμμα Νεολαία σε 

Κίνηση. Επιπλέον, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα 

μεταξύ των υφιστάμενων συναφών 

προγραμμάτων, ιδίως εθνικών 

προγραμμάτων αλληλεγγύης και 

προγραμμάτων κινητικότητας για τους 

νέους, καθώς και προγραμμάτων σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με 

βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την 
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περίπτωση. 

_________________ _________________ 

19Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας 

Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων 

για τη νεολαία (2013/C 120/01). 

19Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας 

Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων 

για τη νεολαία (2013/C 120/01). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για τη μεγιστοποίηση του 

αντικτύπου των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα 

πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα 

προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να 

συμβάλλουν στους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω 

της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν 

λόγω συμβολή θα πρέπει να 

χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις 

αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων 

προγραμμάτων. Αφότου λάβουν έγκυρο 

σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, θα πρέπει να παρέχεται 

στους δικαιούχους η δυνατότητα 

πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς 

και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα 

μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα 

υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης 

δραστηριότητας. 

(7) Για τη μεγιστοποίηση του 

αντικτύπου των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα 

πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα 

προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να 

συμβάλλουν στους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω 

της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν 

λόγω συμβολή θα πρέπει να 

χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις 

αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων 

προγραμμάτων, συμπληρωματικά ως 

προς τις τρέχουσες πολιτικές της 

Ένωσης, όπως είναι η πολιτική συνοχής, 

χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στα καθαυτά 

επιχειρησιακά προγράμματα της και υπό 

την προϋπόθεση ότι διατίθενται μέσα, 

που σχετίζονται με τη χρήση τους. 
Αφότου λάβουν έγκυρο σήμα ποιότητας 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 

θα πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους 

η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή 

πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος 
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Αλληλεγγύης καθώς και η δυνατότητα να 

επωφελούνται από τα μέτρα για την 

ποιότητα και τα μέτρα υποστήριξης για το 

είδος της παρεχόμενης δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες 

ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις 

εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεις 

εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 

αλληλεγγύη καθώς και να σχεδιάζουν και 

να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα 

αλληλεγγύης. Οι εν λόγω ευκαιρίες θα 

πρέπει να συμβάλλουν στην προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική 

τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως 

ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να 

υποστηρίζει 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. 

(8) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες 

ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις 

εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεις 

εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 

αλληλεγγύη καθώς και να σχεδιάζουν και 

να αναπτύσσουν διακρατικά και 

διασυνοριακά προγράμματα και έργα 

αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. 

Οι εν λόγω ευκαιρίες θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην προσωπική, μορφωτική, 

κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη 

και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών 

και θα πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία 

μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ιθαγένειας 

και στη βελτίωση της αλληλεγγύης 

μεταξύ των νέων, με απώτερο σκοπό μια 

βελτιωμένη πρόσβασή τους στην αγορά 

εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να 

υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης για 

τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν 

σ’ αυτό που καθιστούν δυνατή την μεταξύ 

τους ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των υποστηριζόμενων 

δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της 

επικύρωσης των μαθησιακών τους 

αποτελεσμάτων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) 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 και συμβολής στην 

αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών 

προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί 

να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η 

παραγωγικότητα των νέων και να 

διευκολυνθεί η μετάβαση από την 

εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που 

αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις 

πιθανότητες απασχόλησης στην αγορά 

εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να αμείβονται από τον 

συμμετέχοντα φορέα και να τηρούν τις 

αρχές ποιότητας που περιγράφονται 

συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, 

της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα 

ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους 

πρακτικής άσκησης21. Οι παρεχόμενες 

θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις 

εργασίας θα πρέπει να βοηθούν τους νέους 

να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και, 

ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνοδεύονται 

από επαρκή υποστήριξη μετά την 

τοποθέτηση. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας 

θα πρέπει να διευκολύνονται από τις 

σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, 

πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους 

κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά 

επιμελητήρια. Οι εν λόγω φορείς, ως 

συμμετέχοντες φορείς, θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις 

χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας δομής 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν 

μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των 

εργοδοτών που παρέχουν τοποθετήσεις σε 

θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις 

εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης. 

(10) Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις 

εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την 

αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους 

νέους πρόσθετες ευκαιρίες μέσω της 

εξασφάλισης της αναγκαίας βάσης 
εισόδου στην αγορά εργασίας και 

συμβολής στην αντιμετώπιση βασικών 

κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να προωθηθεί η 

απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα 

των νέων, ανάλογα και με τις προσωπικές 

ικανότητες του κάθε ατόμου, και να 

διευκολυνθεί η μετάβαση από την 

εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που 

αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις 

πιθανότητες απασχόλησης στην αγορά 

εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να αμείβονται από τον 

συμμετέχοντα φορέα και να βασίζονται 

στις αρχές ποιότητας που περιγράφονται 

συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, 

της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα 

ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους 

πρακτικής άσκησης21. Οι παρεχόμενες 

θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις 

εργασίας θα πρέπει να βοηθούν τους νέους 

να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και, 

ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνοδεύονται 

από επαρκή υποστήριξη μετά την 

τοποθέτηση. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας 

θα πρέπει να διευκολύνονται από τις 

σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, 

πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους 

κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά 

επιμελητήρια. Οι εν λόγω φορείς, ως 

συμμετέχοντες φορείς, θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις 

χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας δομής 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν 

μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των 

εργοδοτών που παρέχουν τοποθετήσεις σε 
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θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις 

εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης. 

_________________ _________________ 

21Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης 

Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό 

πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής 

άσκησης, ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1. 

21Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης 

Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό 

πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής 

άσκησης, ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πνεύμα καινοτομίας των νέων 

αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο 

για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να συμβάλει 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 θα 

πρέπει να αποτελούν ευκαιρία για τη 

δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή 

υποστήριξης στους νέους ώστε να 

δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. 

Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως 

εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή 

σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα 

ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες 

στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να 

αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν 

ενώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

απασχόλησης, των δραστηριοτήτων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της 

νεολαίας. 

(11) Το πνεύμα καινοτομίας των νέων 

αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο 

για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να συμβάλει 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, ιδίως δε των 

κοινοτήτων σε απομονωμένες ή 

περιθωριοποιημένες περιοχές. Τα εν λόγω 

έργα θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρία για 

τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την 

παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να 

δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. 

Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως 

εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή 

σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα 

ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες 

στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να 

αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν 

ενώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

απασχόλησης, των δραστηριοτήτων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της 

νεολαίας. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των 

τοποθετήσεων και των άλλων ευκαιριών 

που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της 

παροχής κατάρτισης, γλωσσικής 

υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, 

διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης 

μετά την τοποθέτηση στους 

συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης 

των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της 

εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

(13) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των 

τοποθετήσεων και των άλλων ευκαιριών 

που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της 

παροχής επιγραμμικής και μη 

επιγραμμικής κατάρτισης, γλωσσικής 

υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, 

διοικητικής και υλικοτεχνικής 

υποστήριξης, καθώς και υποστήριξης πριν 

και μετά την τοποθέτηση στους 

συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης 

των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της 

εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. Όταν ανατίθενται στους 

συμμετέχοντες δραστηριότητες που 

πρέπει να διεκπεραιωθούν σε επικίνδυνα 

περιβάλλοντα, όπως μετά από 

καταστροφές, πρέπει να παρέχονται 

μαθήματα προληπτικής ασφάλειας. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος 

των τοποθετήσεων του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική 

εξέλιξη των συμμετεχόντων και την 

εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα 

πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της τοποθέτησης να 

προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται 

δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες 

και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη 

(14) Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος 

των τοποθετήσεων του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική 

εξέλιξη των συμμετεχόντων και την 

εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα 

πρέπει να διαμορφωθεί σύστημα 

αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν μέσω της εθελοντικής 

εργασίας στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης και θα πρέπει οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και οι ικανότητες που 
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σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22. 

συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

της τοποθέτησης να προσδιορίζονται και 

να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με 

τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, 

όπως συνιστάται στη σύσταση του 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, 

για την επικύρωση της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης22. 

_______________ _________________ 

22Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ΕΕ C 

398 της 22.12.2012, σ. 1. 

22Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ΕΕ C 

398 της 22.12.2012, σ. 1. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Θα πρέπει να εφαρμοστεί η χρήση 

σήματος ποιότητας με σκοπό να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση των 

συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και 

τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη 

διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας 

αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος 

ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς 

ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως 

τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

(15) Θα πρέπει να εφαρμοστεί η χρήση 

σήματος ποιότητας με σκοπό να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση των 

συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και 

τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη 

διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας 

αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος 

ποιότητας, βάσει κοινών κριτηρίων που 

θα αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, θα πρέπει να αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς 

ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως 

τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ένα κέντρο πόρων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να επικουρεί τους φορείς 

υλοποίησης, τους συμμετέχοντες φορείς 

και τους νέους που συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό 

τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης 

και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση 

του προσδιορισμού και της επικύρωσης 

των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των 

εν λόγω δραστηριοτήτων. 

(16) Ένα κέντρο πόρων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να επικουρεί τους φορείς 

υλοποίησης, τους συμμετέχοντες φορείς 

και τους νέους που συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό 

τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης 

και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση 

του προσδιορισμού, της επικύρωσης και 

της πιστοποίησης των ικανοτήτων που 

αποκτώνται μέσω των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Μια διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς 

προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη 

πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο 

ενιαίας εξυπηρέτησης για τα 

ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε 

ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, 

τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των 

προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση 

και τις εικονικές ανταλλαγές, την 

επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική 

υποστήριξη και την υποστήριξη μετά την 

τοποθέτηση, καθώς και άλλες χρήσιμες 

λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν 

το μέλλον. 

(17) Μια διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς 

προκειμένου να συμβάλλει στην εύκολη 

πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο 

ενιαίας εξυπηρέτησης για τα 

ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε 

ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση 

για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού, την 

εγγραφή, τον εντοπισμό και την 

αντιστοίχιση των προφίλ και των 

ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές 

ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, 

τη γλωσσική υποστήριξη και την 

υποστήριξη πριν και μετά την τοποθέτηση, 

καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που 

ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον και 

που πρέπει να συνδέονται με την 

ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι υπηρεσίες 

που παρέχονται από τη Δικτυακή Πύλη 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να προωθούν και να 

συμπληρώνουν εκείνες που ήδη 
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προσφέρονται από τους συμμετέχοντες 

οργανισμούς. Η διαλειτουργικότητα με 

την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της 

Νεολαίας πρέπει επίσης να 

διασφαλίζεται. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνέχεια των δραστηριοτήτων που 

υποστηρίζονται από τα προγράμματα που 

συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, η χρηματοδοτική στήριξη 

των τοποθετήσεων και των έργων 

αλληλεγγύης θα πρέπει ενδεικτικά να 

πραγματοποιείται με βάση κατανομή 80%-

20% μεταξύ των τοποθετήσεων 

εθελοντισμού και των έργων αλληλεγγύης 

από τη μια πλευρά, και των τοποθετήσεων 

σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις 

εργασίας από την άλλη. 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνέχεια των δραστηριοτήτων που 

υποστηρίζονται από τα προγράμματα που 

συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, η χρηματοδοτική στήριξη 

των τοποθετήσεων και των έργων 

αλληλεγγύης θα πρέπει ενδεικτικά να 

πραγματοποιείται με βάση κατανομή 70%-

30% μεταξύ των τοποθετήσεων 

εθελοντισμού και των έργων αλληλεγγύης 

από τη μια πλευρά, και των τοποθετήσεων 

σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις 

εργασίας από την άλλη. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα 

πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να 

παρέχουν οι συμμετέχουσες χώρες 

πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σύμφωνα 

με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

(20) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα 

πρέπει οι συμμετέχουσες χώρες να 

μπορούν να παρέχουν πρόσθετη εθνική, 

περιφερειακή ή τοπική χρηματοδότηση 

σύμφωνα με τους κανόνες του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Η πολιτική προστασία και η 

ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούν να 

εξαρτώνται από τους νέους του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 

διασφαλίζουν τη συνέχεια των 

επενδύσεων στον τομέα της δομημένης 

πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής 

βοήθειας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Πέραν των κρατών μελών, το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει 

επίσης να είναι ανοικτό στη συμμετοχή 

άλλων χωρών βάσει διμερών συμφωνιών. 

Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει 

πραγματοποιείται κατά περίπτωση μέσω 

συμπληρωματικών πιστώσεων που πρέπει 

να χορηγούνται σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που θα συμφωνούνται με τις 

οικείες χώρες. 

(22) Πέραν των κρατών μελών, το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει 

επίσης να είναι ανοικτό στη συμμετοχή 

άλλων χωρών βάσει διμερών συμφωνιών, 

ιδίως χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, χωρών 

που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας, χωρών που 

βρίσκονται ή ενδέχεται να βρεθούν σε 

διάφορα στάδια της προενταξιακής 

διαδικασίας, ιδίως στην περίπτωση 

διασυνοριακών προγραμμάτων. Η 

συμμετοχή αυτή θα πρέπει 

πραγματοποιείται κατά περίπτωση μέσω 

συμπληρωματικών πιστώσεων που πρέπει 

να χορηγούνται σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που θα συμφωνούνται με τις 

οικείες χώρες. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να απευθύνεται σε νέους ηλικίας 

18-30 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που 

παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να είναι η εγγραφή στη 

διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. 

(23) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να απευθύνεται σε νέους ηλικίας 

18-30 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που 

παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να είναι η εγγραφή στη 

διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Όπου κρίνεται 

αναγκαίο, θα πρέπει να προβλέπονται 

συμπληρωματικά εργαλεία για τους 

σκοπούς της εγγραφής προκειμένου να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των νέων 

και ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε πιο 

ευάλωτες καταστάσεις και εκείνων που 

δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές 

δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό, θα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται οι 

υφιστάμενες διαδικασίες εγγραφής που 

παρέχουν οι οργανισμοί συντονισμού και 

αποστολής.  

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Είναι αναγκαία η προώθηση μιας 

ευρύτερης στρατηγικής χάραξης 

πολιτικής με στόχο τη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού για τον εθελοντισμό 

περιβάλλοντος στην Ευρώπη, χωρίς να 

επικαλύπτονται αλλά μάλλον να 

ενισχύονται οι επιτυχημένες υφιστάμενες 

πρωτοβουλίες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή 

Εθελοντική Υπηρεσία. 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23β) Η κινητικότητα των νέων πρέπει 

επίσης να εξασφαλίζεται μέσω του 

προγράμματος Eurail Youth Pass. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης 

όλων των νέων στις δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον 

μειονεκτούντων εξ αυτών. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα με 

σκοπό την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και της συμμετοχής των 

μειονεκτούντων νέων, καθώς και 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

περιορισμοί που οφείλονται στην 

απόσταση των εξόχως απόκεντρων 

περιφερειών της Ένωσης και των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. 

Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα 

πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 

κατάλληλων μέτρων για την άρση των 

νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 

ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό 

είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του 

κεκτημένου του Σένγκεν και του 

ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο 

και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των 

διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες 

δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων 

διαβατηρίου και αδειών διαμονής. 

(24) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης 

όλων των νέων στις δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον 

μειονεκτούντων εξ αυτών. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα με 

σκοπό την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και της συμμετοχής των 

μειονεκτούντων νέων, καθώς και 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

περιορισμοί που οφείλονται στην 

απόσταση των εξόχως απόκεντρων 

περιφερειών της Ένωσης και των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. Είναι 

σημαντικό οι εθνικές υπηρεσίες να 

καταβάλλουν εκ των προτέρων τα έξοδα 

ταξιδιού στους νέους, ούτως ώστε να μην 

αναγκάζονται αυτοί να ζητούν στη 

συνέχεια επιστροφή εξόδων. Παρομοίως, 

οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να 

επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 

κατάλληλων μέτρων για την άρση των 

νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 

ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό 

είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του 

κεκτημένου του Σένγκεν και του 

ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο 
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και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των 

διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες 

δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων 

διαβατηρίου και αδειών διαμονής. 

_________________ _________________ 

24Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ 

του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 

2001, σχετικά με τη σύνδεση των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση 

σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 

30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα 

μπορούν να συμμετέχουν άτομα που 

προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και 

εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι 

δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ. 

24Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ 

του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 

2001, σχετικά με τη σύνδεση των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση 

σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 

30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα 

μπορούν να συμμετέχουν άτομα που 

προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και 

εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι 

δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να 

συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, είτε βάσει χρηματοδότησης 

από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης, είτε από άλλο 

ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει 

χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, 

θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, 

εφόσον πληρούνται οι σχετικές 

προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί 

στην απονομή του σήματος ποιότητας θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση 

από τις δομές 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 

(25) Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να 

συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, είτε βάσει χρηματοδότησης 

από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης, είτε από άλλο 

ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει 

χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, 

θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, 

εφόσον πληρούνται οι σχετικές 

προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί 

στην απονομή του σήματος ποιότητας θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη, δημόσια 

και διαφανή βάση από τις δομές 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα 

ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται 

περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, 

κατόπιν διενέργειας των σχετικών 
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πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 

οδήγησαν στην απονομή του. 

ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται 

πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην 

απονομή του. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Φορέας που επιθυμεί να υποβάλει 

αίτηση χρηματοδότησης με σκοπό την 

παροχή τοποθετήσεων στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχει λάβει 

σήμα ποιότητας. Η εν λόγω απαίτηση δεν 

θα πρέπει να ισχύει για φυσικά πρόσωπα 

που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη 

έργων αλληλεγγύης για λογαριασμό 

άτυπης ομάδας συμμετεχόντων στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

(26) Φορέας που επιθυμεί να υποβάλει 

αίτηση χρηματοδότησης με σκοπό την 

παροχή τοποθετήσεων στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα 

πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχει λάβει 

σήμα ποιότητας. Η εν λόγω απαίτηση δεν 

θα πρέπει να ισχύει για φυσικά πρόσωπα 

που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη 

προγραμμάτων και έργων αλληλεγγύης 

για λογαριασμό άτυπης ομάδας 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27α) Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των 

τοπικών κοινοτήτων πρέπει να αποτελούν 

σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση 

της ποιότητας των έργων. Θα πρέπει 

συνεπώς να τεθούν σε εφαρμογή 

κατάλληλοι δείκτες και να 

επανεξετάζονται σε ετήσια βάση· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και 

διάδοση των ευκαιριών και των 

αποτελεσμάτων των δράσεων που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες 

προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης 

θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, κατά 

περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων 

βασικών ενδιαφερόμενων. 

(28) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και 

διάδοση των ευκαιριών και των 

αποτελεσμάτων των δράσεων που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στις 

δραστηριότητες προβολής, 

δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να 

συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 

μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, με τη 

βοήθεια και άλλων σημαντικών 

ενδιαφερόμενων φορέων, χωρίς διόγκωση 

της γραφειοκρατίας. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

από δημοσιονομικής απόψεως χρηστή 

υλοποίηση και η στενή παρακολούθηση 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε 

εθνικό επίπεδο, είναι σημαντικό να 

αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι εθνικοί 

οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη 

διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1288/2013. 

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

από δημοσιονομικής απόψεως χρηστή 

υλοποίηση και η στενή παρακολούθηση 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε 

εθνικό επίπεδο, είναι σημαντικό να 

αξιοποιηθούν - και να ενισχυθούν όπου 

χρειάζεται - οι υφιστάμενοι εθνικοί 

οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη 

διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1288/2013. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης26, η Επιτροπή θα 

πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας 

και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο 

πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να 

καθορίζονται τα μέτρα που είναι 

απαραίτητα για την υλοποίησή του 

σύμφωνα με τους γενικούς και τους 

ειδικούς στόχους του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης, τα κριτήρια 

επιλογής και χορήγησης για τις 

επιχορηγήσεις, καθώς και άλλα 

απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα 

εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα 

πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών 

πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης. 

(35) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης26, η Επιτροπή θα 

πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας 

και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο 

πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να 

καθορίζονται τα εκτελεστικά μέτρα που 

είναι απαραίτητα για την υλοποίησή του 

σύμφωνα με τους γενικούς και τους 

ειδικούς στόχους του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης, τα κριτήρια 

επιλογής και χορήγησης για τις 

επιχορηγήσεις, καθώς και άλλα 

απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα 

εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα 

πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών 

πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης. 

_________________ _________________ 

26Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ΕΕ L 

298 της 26.10.2012, σ. 1. 

26Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ΕΕ L 

298 της 26.10.2012, σ. 1. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 

δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

(36) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 

δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά 
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κράτη μέλη, μπορεί όμως λόγω της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να 

επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, 

η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 

του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο 

παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως λόγω της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να 

επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, 

η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 

του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο 

παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (40α) Λόγω του σχετικά μικρού 

προϋπολογισμού του προγράμματος, θα 

πρέπει να γίνει ανακατανομή του 

προσωπικού της Επιτροπής που έχει 

οριστεί για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης χωρίς να προκληθεί 

πρόσθετη δημοσιονομική επίπτωση. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 

δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών 

αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και, 

ταυτόχρονα, στην προώθηση της 

προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, 

επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και 

της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη, η 

οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 

τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων 

δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε 

σχέση με διάφορους τομείς, όπως η 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, 

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 

δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση καίριων κοινωνικών 

προκλήσεων προς όφελος μιας κοινότητας 

ή της Ένωσης στο σύνολό της και, 

ταυτόχρονα, στην προώθηση της 

προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, 

επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και 

της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη, η 

οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 

τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων 

δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε 

σχέση με διάφορους τομείς, όπως η 
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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 ενσωμάτωση 

υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική 

συνεργασία και συνοχή· 

εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων 

και στις νέες τεχνολογίες, η απασχόληση, 

η ισότητα των φύλων, η 

επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική και 

βιώσιμη επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα 

του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, 

το εργασιακό περιβάλλον των νέων και η 

προστασία της φύσης, η δράση για το 

κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και 

αποκατάσταση σε περίπτωση 

καταστροφών, η γεωργία, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 

γεωργίας, 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 

κοινωνική ενσωμάτωση και δη των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, οι 

δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους, 

τα άτομα με αναπηρίες και άλλα άτομα 

που χρειάζονται βοήθεια, η αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών, η υποδοχή και 

ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, η 

εδαφική συνεργασία και συνοχή· 

παρόμοια δραστηριότητα θα 

χαρακτηρίζεται από προκαθορισμένη 

διάρκεια, σαφείς στόχους, περιεχόμενο, 

καθήκοντα, δομή και πλαίσιο, θα 

παρέχεται δε η κατάλληλη 

χρηματοδοτική υποστήριξη· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «συμμετέχων»: νέος ο οποίος έχει 

εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και 

λαμβάνει μέρος σε δραστηριότητα 

αλληλεγγύης την οποία παρέχει 

συμμετέχων φορέας στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

(2) «συμμετέχων»: νέος ηλικίας 18 ως 

30 χρονών ο οποίος έχει εγγραφεί στη 

διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης και λαμβάνει μέρος 

σε δραστηριότητα ή πρόγραμμα 

αλληλεγγύης που παρέχει συμμετέχων 

φορέας που έχει πιστοποιηθεί με σήμα 

ποιότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 



 

AD\1138578EL.docx 25/50 PE608.135v02-00 

 EL 

Σώματος Αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα 

οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης 

λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών 

δυσκολιών, οικονομικών εμποδίων, 

πολιτισμικών διαφορών, προβλημάτων 

υγείας, κοινωνικών εμποδίων, 

γεωγραφικών εμποδίων· 

(3) «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα 

οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης 

λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών 

δυσκολιών, οικονομικών ή κοινωνικών 

εμποδίων, προβλημάτων υγείας, 

κοινωνικών εμποδίων, γεωγραφικών 

εμποδίων ή διότι αντιμετωπίζουν 

οποιαδήποτε μορφή διάκρισης· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «συμμετέχων φορέας»: 

οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός 

φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης και ο οποίος παρέχει 

τοποθέτηση σε συμμετέχοντα στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή υλοποιεί 

άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

(4) «συμμετέχων φορέας»: 

οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός 

φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, στη βάση κοινών 

κριτηρίων αναγνωρισμένων σε επίπεδο 

Ένωσης, και ο οποίος παρέχει τοποθέτηση 

σε συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης ή υλοποιεί άλλες 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, 

εθελοντική υπηρεσία πλήρους 

απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα 

μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την 

ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή 

εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται 

σε τομείς που σχετίζονται με την 

αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος 

των κοινοτήτων εντός των οποίων 

διεξάγονται οι δραστηριότητες, 

περιλαμβανομένης μιας στέρεης 

μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης 

που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο 

εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει 

δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι 

χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, 

κοινωνική και επαγγελματική του 

ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν 

επίσης στην απασχολησιμότητά του. 

(6) «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, 

εθελοντική υπηρεσία για περίοδο έως 

δώδεκα μηνών, η οποία παρέχει στους 

νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στην 

καθημερινή εργασία φορέων που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς που 

σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με 

απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων 

εντός των οποίων διεξάγονται οι 

δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας 

στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής 

διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει 

στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να 

αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που 

θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, 

μορφωτική και κοινωνική του ανάπτυξη. η 

δραστηριότητα αυτή χαρακτηρίζεται από 

προκαθορισμένη διάρκεια, σαφείς 

στόχους, περιεχόμενο, καθήκοντα, δομή 

και πλαίσιο, δέουσα οικονομική 

υποστήριξη, ο δε εθελοντισμός δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει 

ή να αντικαταστήσει αμειβόμενη 

απασχόληση· 

_________________  

32Κατά κανόνα, δραστηριότητα που 

διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την 

εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «τοποθετήσεις ομάδων 

εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που 

επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από 

διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να 

παρέχουν από κοινού εθελοντική 

χειρωνακτική ή διανοητική εργασία για 

έναν κοινό σκοπό, στο πλαίσιο σημαντικού 

(7) «τοποθετήσεις ομάδων 

εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που 

οργανώνονται από συμμετέχοντα φορέα 

και επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων 

στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από 

διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να 

παρέχουν από κοινού εθελοντική 

χειρωνακτική ή διανοητική εργασία για 
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έργου κοινωφελούς εργασίας για περίοδο 

δύο εβδομάδων έως δύο μηνών· 

έναν κοινό σκοπό, στο πλαίσιο σημαντικού 

έργου κοινωφελούς εργασίας για περίοδο 

δύο εβδομάδων έως δύο μηνών· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «πρακτική άσκηση»: περίοδος 

επαγγελματικής άσκησης διάρκειας δύο 

έως δώδεκα μηνών, η οποία αμείβεται από 

τον φορέα που φιλοξενεί τον 

συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, βάσει γραπτής συμφωνίας 

πρακτικής άσκησης, η οποία περιλαμβάνει 

μαθησιακή συνιστώσα και συνιστώσα 

κατάρτισης, και η οποία αποσκοπεί στην 

απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής 

εμπειρίας για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και τη διευκόλυνση 

της μετάβασης σε κανονική απασχόληση· 

(8) «πρακτική άσκηση»: περίοδος 

επαγγελματικής άσκησης 

προκαθορισμένης διάρκειας δύο έως 

δώδεκα μηνών, η οποία αμείβεται από τον 

φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα 

στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, βάσει 

γραπτής συμφωνίας πρακτικής άσκησης, η 

οποία περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα 

και συνιστώσα κατάρτισης, σαφείς 

στόχους, περιεχόμενο, καθήκοντα, δομή 

και πλαίσιο, και η οποία αποσκοπεί στην 

απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής 

γνώσης και εμπειρίας για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και τη διευκόλυνση 

της μετάβασης σε κανονική απασχόληση· 

ο εθελοντισμός δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει ή 

να αντικαταστήσει αμειβόμενη 

απασχόληση· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «έργο αλληλεγγύης»: τοπική 

πρωτοβουλία διάρκειας δύο έως δώδεκα 

μηνών, η οποία σχεδιάζεται και 

υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στην 

τοπική τους κοινότητα και να ενταχθούν σε 

(10) «έργο αλληλεγγύης»: τοπική, 

περιφερειακή ή διασυνοριακή 
πρωτοβουλία διάρκειας δύο έως δώδεκα 

μηνών, η οποία σχεδιάζεται και 

υλοποιείται από ομάδες συμμετεχόντων 

στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή από 

συμμετέχοντα φορέα, με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στην 

τοπική τους κοινότητα και να ενταχθούν σε 
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μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική· μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση 

που χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα ή σε διεθνή οργανισμό ο οποίος 

επιθυμεί να παρέχει τοποθετήσεις στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, βάσει διαδικασίας που 

αποσκοπεί στη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις αρχές και τις 

απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης· 

(11) «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση 

που χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα ή σε διεθνή οργανισμό σύμφωνα με 

τη παράγραφο 4 του άρθρου 2 ο οποίος 

επιθυμεί να παρέχει τοποθετήσεις στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, βάσει κοινών κριτηρίων 

αναγνωρισμένων σε επίπεδο Ένωσης και 
διαδικασίας που αποσκοπεί στη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές 

και τις απαιτήσεις του Χάρτη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) «Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδικτυακό 

εργαλείο που παρέχει σχετικές 

επιγραμμικές υπηρεσίες στους 

συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης και στους συμμετέχοντες 

φορείς, περιλαμβανομένης της παροχής 

πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης, την εγγραφή 

συμμετεχόντων, την αναζήτηση 

συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, τη 

δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, 

την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη 

διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και 

προσφορών τοποθετήσεων και έργων, την 

κατάρτιση, τις δραστηριότητες 

επικοινωνίας και δικτύωσης, την 

πληροφόρηση και κοινοποίηση ευκαιριών, 

(14) «Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδικτυακό 

εργαλείο που λειτουργεί ως ενιαία θυρίδα 

παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και 

επιγραμμικές υπηρεσίες στους 

συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης και τους συμμετέχοντες 

φορείς, συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες 

που ήδη παρέχονται από τους 

συμμετέχοντες φορείς όσον αφορά, 

μεταξύ άλλων, την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, την εγγραφή 

συμμετεχόντων, την διασύνδεση 

συμμετεχόντων οργανισμών και 

συμμετεχόντων, την αναζήτηση 

συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, την 

δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, 
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καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις που 

συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη 

διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και 

προσφορών για τοποθετήσεις, θέσεις 

εργασίας και έργα, την κατάρτιση, τις 

δραστηριότητες επικοινωνίας και 

δικτύωσης, την πληροφόρηση και 

κοινοποίηση ευκαιριών, την παροχή 

μηχανισμών ανατροφοδότησης σχετικά 

με την ποιότητα των τοποθετήσεων, 

καθώς και τις άλλες σχετικές εξελίξεις που 

συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, με παράλληλη διασφάλιση 

της διαλειτουργικότητας με την 

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της 

Νεολαίας. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της 

συμμετοχής των νέων και των φορέων σε 

προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης 

υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής 

στην ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της 

υποστήριξης κοινοτήτων και της 

ανταπόκρισης σε προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία. 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι η προώθηση της 

αλληλεγγύης ως βασικής αξίας του 

ευρωπαϊκού έργου, με την ενίσχυση της 

συμμετοχής των νέων και των φορέων σε 

προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης 

υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής 

στην ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη, με την 

υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών 
κοινοτήτων και της Ένωσης στο σύνολό 

της και με την ταχεία και 

αποτελεσματική δρομολόγηση έργων που 

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία, σύμφωνα με το 

θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

ορίζοντα το 2030, τόσο στην Ένωση όσο 

και σε τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να παρέχει στους νέους, με την 

υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων, 

εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αλληλεγγύης, οι οποίες θα τους επιτρέψουν 

ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

και τις ικανότητές τους με σκοπό την 

προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, 

επαγγελματική εξέλιξή τους, την εξέλιξή 

τους ως ενεργών πολιτών και την 

απασχολησιμότητά τους, και θα 

διευκολύνουν τη μετάβαση στην αγορά 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

υποστήριξης της κινητικότητας των νέων 

εθελοντών, των ασκουμένων και των 

εργαζομένων· 

α) να παρέχει στους νέους, με την 

υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων, 

εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αλληλεγγύης, οι οποίες θα τους επιτρέψουν 

ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητές τους με 

σκοπό την προσωπική, μορφωτική, 

κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξή τους, 

την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών και 

την απασχολησιμότητά τους, και θα 

διευκολύνουν τη μετάβαση στην αγορά 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

υποστήριξης της κινητικότητας των νέων 

εθελοντών, των ασκουμένων και των 

εργαζομένων· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να διασφαλίσει ότι οι 

δραστηριότητες αλληλεγγύης που 

παρέχονται στους συμμετέχοντες στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων, εκκρεμών κοινωνικών 

αναγκών και στην ισχυροποίηση των 

κοινοτήτων, είναι υψηλής ποιότητας και 

επικυρώνονται δεόντως. 

β) να διασφαλίσει ότι οι 

δραστηριότητες αλληλεγγύης που 

παρέχονται στους συμμετέχοντες στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων, καίριων κοινωνικών 

προκλήσεων, όπως είναι η κοινωνική 

ένταξη, η προστασία του περιβάλλοντος, 

η αντιμετώπιση και ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής 

και των φυσικών καταστροφών και η 

ισχυροποίηση των τοπικών και 

περιφερειακών κοινοτήτων, είναι υψηλής 

ποιότητας και επικυρώνονται δεόντως. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης παρουσιάζουν 

συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις 

συναφείς πολιτικές και τα προγράμματα 

που σχετίζονται με τους τομείς που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 

καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο 

Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

1. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης παρουσιάζουν 

συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις 

συναφείς πολιτικές της Ένωσης και τα 

προγράμματα που σχετίζονται με τους 

τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1, καθώς και με τα 

υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες 

χώρες συνεργάζονται με σκοπό την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, μέσα από τη 

διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των 

εθνικών προγραμμάτων που συνδέονται με 

την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση, την 

επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία από 

τη μια πλευρά, και τις δράσεις στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

από την άλλη. Οι εν λόγω δράσεις 

στηρίζονται στις σχετικές ορθές πρακτικές 

και τα υφιστάμενα προγράμματα. 

2. Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες 

χώρες συνεργάζονται με σκοπό την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, μέσα από τη 

διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

προγραμμάτων και έργων που συνδέονται 

με την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση, την 

επαγγελματική κατάρτιση, την μη τυπική 

και άτυπη μάθηση, τη νεολαία από τη μια 

πλευρά, και τις δράσεις στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης από 

την άλλη. Οι εν λόγω δράσεις στηρίζονται 

στις σχετικές ορθές πρακτικές και τα 

υφιστάμενα προγράμματα. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τοποθετήσεις αλληλεγγύης, έργα 

αλληλεγγύης και δραστηριότητες 

α) έργα αλληλεγγύης και 

δραστηριότητες δικτύωσης αλληλεγγύης· 
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δικτύωσης αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τοποθετήσεις αλληλεγγύης υπό 

μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης 

ή θέσεων εργασίας, περιλαμβανομένων 

μεμονωμένων διασυνοριακών και 

εγχώριων τοποθετήσεων καθώς και 

τοποθετήσεων ομάδων εθελοντισμού· 

α) τοποθετήσεις αλληλεγγύης υπό 

μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης 

ή θέσεων εργασίας, περιλαμβανομένων 

μεμονωμένων τοποθετήσεων καθώς και 

τοποθετήσεων ομάδων εθελοντισμού· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δραστηριότητες δικτύωσης για 

άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

γ) δραστηριότητες δικτύωσης για 

άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι οποίες 

πρέπει να είναι απόλυτα συναφείς με αυτό 

και να συμπληρώνουν την αποδεδειγμένη 

εμπειρία επί τόπου, ιδίως δε τον καλό 

εθελοντισμό και την πρακτική της 

πολιτικής προστασίας. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που αποσκοπούν στο να 

διασφαλίσουν την ποιότητα των 

τοποθετήσεων αλληλεγγύης, 

περιλαμβανομένης της γλωσσικής 

υποστήριξης, της διοικητικής υποστήριξης 

για τους συμμετέχοντες και τους 

συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική 

α) μέτρα που αποσκοπούν στο να 

διασφαλίσουν την ποιότητα των 

τοποθετήσεων αλληλεγγύης, των οποίων 

τα πρότυπα ορίζονται στον Χάρτη της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αλληλεγγύης, 

μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης 

κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια 
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κάλυψη, την υποστήριξη μετά την 

τοποθέτηση καθώς και την ανάπτυξη 

πιστοποιητικού στο οποίο προσδιορίζονται 

και τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και οι ικανότητες που 

αποκτώνται στη διάρκεια της 

τοποθέτησης· 

της τοποθέτησης, της γλωσσικής 

υποστήριξης που βασίζεται σε εμπειρίες 

από την διαδικτυακή γλωσσική 

υποστήριξη Erasmus+, της διοικητικής 

υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και 

τους συμμετέχοντες φορείς, της 

ασφαλιστικής κάλυψης, της υποστήριξης 
μετά την τοποθέτηση, λόγου χάρη μέσω 

αρμόδιου / επιβλέποντος, καθώς και με 

την ανάπτυξη πιστοποιητικού 

αναγνωρισμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και βασισμένου στις εμπειρίες που 

αποκτήθηκαν από το Youthpass, στο 

οποίο προσδιορίζονται, τεκμηριώνονται 

και πιστοποιούνται οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και οι ικανότητες που 

αποκτώνται στη διάρκεια της τοποθέτησης· 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) δραστηριότητες και μέτρα που 

παρέχονται από μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

οργανώσεων νεολαίας καθώς και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

που υποστηρίζουν τους νέους στην 

πρόσβαση ή την ανάπτυξη τοποθετήσεων 

και έργων αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την ανάπτυξη και διατήρηση 

σήματος ποιότητας για φορείς που 

παρέχουν τοποθετήσεις για το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις 

αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του 

β) την ανάπτυξη και διατήρηση 

σήματος ποιότητας που χορηγείται βάσει 

κοινών κριτηρίων αναγνωρισμένων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για φορείς που 

παρέχουν τοποθετήσεις για το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να 
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Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις 

αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τη δημιουργία, διατήρηση και 

επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

και άλλων συναφών επιγραμμικών 

υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων 

συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και 

διαδικτυακών εργαλείων. 

δ) τη δημιουργία, διατήρηση και 

επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

και άλλων συναφών επιγραμμικών 

υπηρεσιών, η οποία θα διατίθεται σε όλες 

τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, καθώς 

και των απαραίτητων συστημάτων 

υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών 

εργαλείων. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει 

χρηματοδοτικό 

κονδύλιο 294 200 000 EUR1α σε 

τρέχουσες τιμές και συμπληρώνεται από 

συνεισφορές που προέρχονται από: 

 α)  το πρόγραμμα Erasmus+ , το 

οποίο συνεισφέρει 197 700 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές· 

 β)  το πρόγραμμα για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία, το οποίο 

συνεισφέρει 10 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές· 

 γ)  το αδιάθετο περιθώριο στο 

πλαίσιο του τομέα 1α 

(συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 
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περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων), 

το οποίο συνεισφέρει 86 500 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές. 

 __________________ 

 1aΤο εν λόγω χρηματοδοτικό κονδύλιο 

αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς 

κατά την έννοια του σημείου 17 της 

διοργανικής συμφωνίας (2013/C 373/01) 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 

σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει 

χρηματοδοτικό κονδύλιο 294 200 000 

EUR33 σε τρέχουσες τιμές και 
συμπληρώνεται από συνεισφορές που 

προέρχονται από: 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1α συμπληρώνεται από 

συνεισφορές από: 

__________________  

33 Το εν λόγω χρηματοδοτικό κονδύλιο 

αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς 

κατά την έννοια του σημείου 17 της 

διοργανικής συμφωνίας (2013/C 373/01) 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 

σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χρηματοδοτική στήριξη στις 

τοποθετήσεις και τα έργα αλληλεγγύης που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

άρθρου 7 παράγραφος 1 είναι, ενδεικτικά, 

80% για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού 

και τα έργα αλληλεγγύης· και 20% για τις 

τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης και τις 

θέσεις εργασίας. 

3. Η χρηματοδοτική στήριξη στις 

τοποθετήσεις και τα έργα αλληλεγγύης που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

άρθρου 7 παράγραφος 1 είναι, ενδεικτικά, 

70% για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού 

και τα έργα αλληλεγγύης· και 30% για τις 

τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης και τις 

θέσεις εργασίας. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Μια συμμετέχουσα χώρα μπορεί να 

θέσει στη διάθεση των δικαιούχων εθνικά 

κονδύλια, τα οποία αυτοί θα διαχειρίζονται 

σύμφωνα με τους κανόνες του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και 

να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τις 

αποκεντρωμένες δομές του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης για να 

εξασφαλίσει, αναλογικά, την επιπλέον 

χρηματοδότησή τους. 

6. Μια συμμετέχουσα χώρα, 

περιφερειακή ή τοπική αρχή μπορεί να 

θέσει στη διάθεση των δικαιούχων 

συμπληρωματικά κονδύλια, τα οποία 

αυτοί θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους 

κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, και να χρησιμοποιεί για τον 

σκοπό αυτόν τις αποκεντρωμένες δομές 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

για να εξασφαλίσει, αναλογικά, την 

επιπλέον χρηματοδότησή τους. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειμένου να απλοποιηθούν οι 

απαιτήσεις που ισχύουν για τους 

δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση 

χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, 

βάσει μοναδιαίου κόστους και με ενιαίο 

συντελεστή στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

1. Στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης μπορούν να συμμετάσχουν 

οι εξής χώρες: 

 α) τα κράτη μέλη· 

 β) οι υπό προσχώρηση χώρες, οι 

υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει 

υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει 

χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική, 

σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους 

γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη 

συμμετοχή τους σε προγράμματα της 

Ένωσης που έχουν καθοριστεί στις 

αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις 

αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε 

παρεμφερείς συμφωνίες· 

 γ) οι χώρες της ΕΖΕΣ που 

συμμετέχουν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω 

συμφωνίας· 

 δ) οι χώρες που καλύπτονται από την 

ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και έχουν 

συνάψει συμφωνίες με την Ένωση στις 

οποίες προβλέπεται η δυνατότητα 

συμμετοχής των χωρών αυτών στα 

προγράμματα της Ένωσης, με την 

προϋπόθεση της σύναψης διμερούς 

συμφωνίας με την Ένωση σχετικά με 

τους όρους συμμετοχής τους στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

 Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με σκοπό 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

μέσω της αλληλεγγύης και της 

παρέμβασης της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

είναι ανοικτό στη συμμετοχή άλλων 

χωρών βάσει διμερών συμφωνιών. Η 

συμμετοχή αυτή πραγματοποιείται κατά 

περίπτωση μέσω συμπληρωματικών 

πιστώσεων που πρέπει να χορηγούνται 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα 

συμφωνούνται με τις εν λόγω χώρες. 

2. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

είναι ανοικτό στη συμμετοχή άλλων 

χωρών βάσει διμερών και πολυμερών 

συμφωνιών για διασυνοριακά έργα με 

ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ. Η 

συμμετοχή αυτή πραγματοποιείται κατά 

περίπτωση μέσω συμπληρωματικών 

πιστώσεων που πρέπει να χορηγούνται 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα 

συμφωνούνται με τις εν λόγω χώρες. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης 

μιας τοποθέτησης ή ενός έργου, ένας 

εγγεγραμμένος νέος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών. 

1. Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή 

βρίσκουν πρόσβαση στο εν λόγω 

πρόγραμμα μέσω των ήδη υφιστάμενων 

διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους 

οργανισμούς συντονισμού και αποστολής. 
Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης 

μιας τοποθέτησης ή ενός έργου, ένας 

εγγεγραμμένος νέος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών. Οι 

νέοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το 

έργο όσες φορές επιθυμούν, ανεξάρτητα 

από τη διαθεσιμότητα. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Αίτηση νέου για πιο 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δεν μπορεί 

να απορριφθεί με το αιτιολογικό ότι αυτός 

ή αυτή θα γίνει 30 ετών κατά τη διάρκεια 

του έργου. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή και οι 

συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι 

καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή 

μειονεκτούντων νέων. 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή και οι 

συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι 

καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή 

μειονεκτούντων νέων, με εξασφαλισμένη 

ειδική κατάρτιση για όλους τους 

συμμετέχοντες εθελοντές. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 

ιδιωτικών φορέων, ή 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, ή διεθνών οργανισμών, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης σύμφωνα με τους στόχους 

του παρόντος κανονισμού, προκειμένου 

να καταστεί η πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης πιο ευέλικτη, με 

σαφείς και απλούς κανόνες. 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον 

φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 

σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και 

μπορεί να ανακληθεί. 

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον 

φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 

σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και 

μπορεί να ανακληθεί αλλά μπορεί στη 

συνέχεια να χορηγηθεί εκ νέου κατόπιν 

νέας αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα των 

επαναξιολογήσεων των φορέων 

αποτελούν τμήμα της διαδικασίας 

αξιολόγησης και παρακολούθησης που 

αναφέρεται στο άρθρο 15 και ιδίως της 

έκθεσης προόδου που θα δημοσιεύσει η 

Επιτροπή το 2020. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε 

συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς 

οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες 

αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. 

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας 

να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην 

περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση 

μπορούν να υποβάλουν και φυσικά 

πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων 

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε 

συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς 

οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες 

αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. 

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας 

να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην 

περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση 

μπορούν να υποβάλουν και φυσικά 

πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων 
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συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. Η αίτηση και η διανομή 

της χρηματοδότησης πρέπει να 

πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει μια αποτελεσματική και 

ταχεία απάντηση στις κοινωνικές 

προκλήσεις. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η πρόοδος σχετικά με τους ειδικούς 

στόχους μετριέται βάσει δεικτών, όπως: 

Η πρόοδος σχετικά με τους ειδικούς 

στόχους και την ποιότητα των 

τοποθετήσεων αξιολογείται βάσει 

δεικτών, όπως: 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις εθελοντισμού (εγχώριες και 

διασυνοριακές)· 

α) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις εθελοντισμού, ανά χώρα, 

ηλικία και φύλο· 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

έργα αλληλεγγύης· 

δ) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

έργα αλληλεγγύης, ανά χώρα, ηλικία και 

φύλο· 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τον αριθμό των φορέων που 

διαθέτουν σήμα ποιότητας του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

ε) τον αριθμό των φορέων που 

διαθέτουν σήμα ποιότητας του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ανά 

χώρα. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) ποσοστό των συμμετεχόντων που 

έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό όπως 

είναι το Youthpass, δίπλωμα ή άλλου 

είδους επίσημη αναγνώριση της 

συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, ανά χώρα, ηλικία και φύλο· 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) ποσοστό των συμμετεχόντων που 

δηλώνουν ότι βελτίωσαν την προσωπική, 

εκπαιδευτική, και κοινωνική τους 

εξέλιξη, καθώς και την ιδιότητα του 

ενεργού πολίτη, ανά χώρα, ηλικία και 

φύλο· 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε γ) ποσοστό των συμμετεχόντων που 

δηλώνουν ότι βελτίωσαν τις γλωσσικές 

τους ικανότητες, ανά χώρα, ηλικία και 

φύλο· 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε δ) ποσοστό των συμμετεχόντων που 

δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν 

να συμμετέχουν σε δράσεις αλληλεγγύης, 

ανά χώρα, ηλικία και φύλο· 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε ε) ποσοστό συμμετεχόντων με 

αναπηρία, ανά χώρα, ηλικία, φύλο και 

τύπο τοποθέτησης. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πρέπει επίσης να προβλεφθεί μηχανισμός 

ανατροφοδότησης στην διαδικτυακή 

πύλη για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης ούτως ώστε να λαμβάνονται 

παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες 

για την ποιότητα της τοποθέτησής τους. 
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Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή θα καταρτίσει αναλυτικό 

πρόγραμμα παρακολούθησης των 

αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του 

παρόντος κανονισμού. 

Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή θα καταρτίσει αναλυτικό 

πρόγραμμα παρακολούθησης των 

αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τέσσερα έτη μετά τις ... 

[ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και προκειμένου 

να αξιολογήσει την εμπειρία που αφορά 

το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η 

Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση βέλτιστων 

πρακτικών επί των οποίων μπορούν να  

βασιστούν οι μελλοντικοί στόχοι ως προς 

τη χάραξη πολιτικής και τη συνοχή. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 

συμμετέχουσες χώρες, διασφαλίζει τη 

διάδοση πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση 

και τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με 

το σύνολο των δράσεων που 

υποστηρίζονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 

συμμετέχουσες χώρες, διασφαλίζει τη 

διάδοση πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση 

και τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με 

το σύνολο των δράσεων που 

υποστηρίζονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ιδίως 

μέσω λύσεων ΤΠΕ όπως είναι η 
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διαδικτυακή πύλη που είναι διαθέσιμη σε 

όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης 

και με ιδιαίτερη έμφαση στις ίσες 

ευκαιρίες και στην προσβασιμότητα. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής 

προβολής συμβάλλουν επίσης στην 

εταιρική προβολή των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την 

προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τους 

γενικούς στόχους του παρόντος 

κανονισμού. 

3. Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής 

προβολής συμβάλλουν επίσης στην 

εταιρική προβολή των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την 

προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τους 

γενικούς στόχους του παρόντος 

κανονισμού και αντιπροσωπεύουν 

προστιθέμενη αξία και προβολή για την 

Ένωση. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εθνική αρχή ορίζει ανεξάρτητο 

ελεγκτικό οργανισμό. Ο ανεξάρτητος 

ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει 

γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά 

με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που 

αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. 

1. Η εθνική αρχή ορίζει, σύμφωνα με 

την αρχή της διαφάνειας, ανεξάρτητο 

ελεγκτικό οργανισμό. Ο ανεξάρτητος 

ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει 

γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά 

με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που 

αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου 

για τους εθνικούς οργανισμούς και τους 

κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων 

της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης 

από τους εθνικούς οργανισμούς· 

α) ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου 

για τους εθνικούς οργανισμούς και τους 

κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων 

της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης 

από τους εθνικούς οργανισμούς, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 

απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μην 

επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις 

στους συμμετέχοντες οργανισμούς· 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται 

στενά με την ορισθείσα εθνική αρχή για 

το Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η Επιτροπή οργανώνει τακτικές 

συνεδριάσεις με τη συμμετοχή του δικτύου 

εθνικών οργανισμών προκειμένου να 

διασφαλίζει τη συνεκτική υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε 

όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

7. Η Επιτροπή οργανώνει τακτικές 

συνεδριάσεις με τη συμμετοχή του δικτύου 

εθνικών οργανισμών και άλλων φορέων 

που συμμετέχουν στις δράσεις του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεκτική 

υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης σε όλες τις συμμετέχουσες 

χώρες. 

 



 

AD\1138578EL.docx 47/50 PE608.135v02-00 

 EL 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι εθνικοί οργανισμοί είναι 

αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους 

των δικαιούχων επιδοτήσεων για τις 

δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης που τους ανατίθενται. Οι εν 

λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη 

εξασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις που 

χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως 

προβλέπεται και σύμφωνα με τους 

εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης. 

3. Οι εθνικοί οργανισμοί είναι 

αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους 

των δικαιούχων επιδοτήσεων για τις 

δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης που τους ανατίθενται. Οι εν 

λόγω έλεγχοι πρέπει να είναι αναλογικοί 

και κατάλληλοι και να παρέχουν εύλογη 

εξασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις που 

χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως 

προβλέπεται και σύμφωνα με τους 

εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 

απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μη 

επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις 

στους συμμετέχοντες οργανισμούς. 

Επιπλέον, προκειμένου να απλοποιηθούν 

οι απαιτήσεις για τους δικαιούχους, θα 

πρέπει να γίνεται χρήση χρηματοδότησης 

με κατ’ αποκοπή ποσά, στο μοναδιαίο 

κόστος ή με ενιαίο συντελεστή στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή θεσπίζει 

προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών 

πράξεων. Κάθε πρόγραμμα εργασίας 

εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των 

γενικών και ειδικών στόχων που 

περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά 

τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο 

εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα 

προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης 

περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή θεσπίζει 

προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών 

πράξεων. Κάθε πρόγραμμα εργασίας 

εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των 

γενικών και ειδικών στόχων που 

περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά 

τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο 

εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα 

προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης 

περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να 
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χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 

κατανέμεται σε κάθε δράση, κατανομή των 

πόρων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών 

για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι 

εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. 

χρηματοδοτηθούν, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών δράσεων σε διασυνοριακό 

επίπεδο, ένδειξη του ποσού που 

κατανέμεται σε κάθε δράση, κατανομή των 

πόρων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών 

για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι 

εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. 

 



 

AD\1138578EL.docx 49/50 PE608.135v02-00 

 EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Έγγραφα αναφοράς COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

CULT 

12.6.2017 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

REGI 

12.6.2017 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

Krzysztof Hetman 

20.6.2017 

Εξέταση στην επιτροπή 12.7.2017 7.9.2017   

Ημερομηνία έγκρισης 23.11.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

26 

6 

2 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe 

García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, 

Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Martina Michels, 

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Monika 

Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, 

Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, 

Μαρία Σπυράκη 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Elena Gentile, John 

Howarth, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Olle Ludvigsson 

 



 

PE608.135v02-00 50/50 AD\1138578EL.docx 

EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

26 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova 

ECR Ruža Tomašić, Sławomir Kłosowski 

PPE Andor Deli, Andrey Novakov, Daniel Buda, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Joachim 

Zeller, Krzysztof Hetman, Lambert van Nistelrooij, Marc Joulaud, Maria Spyraki, 

Pascal Arimont, Stanislav Polčák 

S&D Constanze Krehl, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Iratxe García Pérez, John Howarth, 

Mercedes Bresso, Michela Giuffrida, Monika Smolková, Olle Ludvigsson, Viorica 

Dăncilă 

 

6 - 

ALDE Matthijs van Miltenburg 

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels 

NI Konstantinos Papadakis 

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana 

 

2 0 

ECR John Flack 

EFDD Rosa D'Amato 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 

 


