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Europejski Korpus Solidarności
Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem
ustawodawczym dotyczącym ram prawnych Europejskiego Korpusu Solidarności. Korpus oferuje młodym
ludziom w wieku od 18 do 30 roku życia możliwość odbycia stażu trwającego od dwóch miesięcy do roku.
Inicjatywa obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, Turcję i Republikę
Macedonii Północnej.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker
zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności. Korpus, oficjalnie powołany w grudniu
2016 r., ma na celu stworzenie poczucia przynależności młodych ludzi do projektu europejskiego w duchu
solidarności, a jednocześnie poprawę ich perspektyw zawodowych. Pierwsi wolontariusze udali się do
Norcii we Włoszech po trzęsieniu ziemi w sierpniu 2017 r.

Wniosek Komisji Europejskiej

W dniu 30 maja 2017 r. Komisja przyjęła wniosek przewidujący łączny budżet w wysokości 341,5 mln EUR
na lata 2018–2020, z czego trzy czwarte środków pochodzi z istniejących programów, w szczególności z
programu Erasmus+. 80% środków zostanie przeznaczonych na wolontariat, a 20% – na praktyki zawodowe
i miejsca pracy. Wszystkie staże odbywałyby się w ramach projektów solidarnościowych. Agencje krajowe,
które już obecnie zarządzają mobilnością edukacyjną na potrzeby unijnego programu na rzecz edukacji,
młodzieży i sportu, Erasmus+, zajmowałyby się również Korpusem.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W swojej rezolucji z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu
budżetu na 2018 r. Parlament wyraził obawę, że pomimo wcześniejszych ostrzeżeń wniosek Komisji nadal
przewiduje przesunięcia środków w celu sfinansowania trzech czwartych budżetu Europejskiego Korpusu
Solidarności. W rezolucji powtórzono stanowisko Parlamentu, zgodnie z którym nowe zobowiązania
polityczne wymagają nowych środków.
W dniu 21 lutego 2018 r. Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu (CULT) przyjęła większością głosów w
pierwszym czytaniu sprawozdanie dotyczące wniosku Komisji. Zaproponowano w nim inny podział
środków finansowych: 95% na staże w ramach wolontariatu oraz 5% na praktyki zawodowe i miejsca pracy,
a jednocześnie zwrócono się o odrębne znaki jakości i ramy monitorowania dla każdego z tych dwóch
aspektów. Podczas marcowej sesji plenarnej w 2018 r. przedstawiono mandat upoważniający do
rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych, które niezwłocznie podjęto. Dnia 27 czerwca 2018 r.
Parlament poinformował, że osiągnął nieformalne porozumienie z bułgarską prezydencją Rady.
Negocjatorzy Parlamentu zadbali o to, by 20% (76 mln EUR) finansowania stanowiły nowe środki finansowe
oraz by w programie Erasmus+ nie dokonano znaczących cięć. Pomimo że był to odsetek niższy, niż
przewidziano w pierwotnym wniosku, przy stole negocjacyjnym Rada była nieprzychylnie nastawiona do
przydzielania jakichkolwiek nowych środków finansowych. Negocjatorzy Parlamentu zadbali również o to,
by 90% budżetu zostało przeznaczone na działalność wolontariacką w wielu dziedzinach takich jak
edukacja, zdrowie, ochrona środowiska, zapobieganie klęskom żywiołowym, dostarczanie artykułów
żywnościowych i nieżywnościowych oraz przyjmowanie i integracja migrantów i osób ubiegających się o
azyl. Jednym z najważniejszych priorytetów Parlamentu było zapewnienie wsparcia wyłącznie działalności
nienastawionej na zysk, w związku z czym w ramach rozporządzenia ustanowił on środki ochronne, aby
uniknąć wszelkich nadużyć służących osiągnięciu zysku.
W dniu 11 lipca 2018 r. komisja CULT zatwierdziła tekst uzgodniony przez negocjatorów Parlamentu i Rady.
Parlament przeprowadzi głosowanie nad całym tekstem podczas wrześniowej sesji plenarnej.
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