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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Europejski Korpus Solidarności 

powinien otwierać osobom młodym nowe 

możliwości odbycia wolontariatu, praktyki 

zawodowej lub podjęcia pracy w 

dziedzinach związanych z solidarnością, a 

także dawać im możliwość opracowywania 

lub rozwijania projektów 

solidarnościowych z ich własnej 

inicjatywy. Takie możliwości powinny 

wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, 

społeczny, obywatelski i zawodowy. 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

również wspierać działania służące 

tworzeniu sieci kontaktów na rzecz 

uczestników i organizacji Europejskiego 

Korpusu Solidarności, a także środki 

zapewniające jakość działań objętych 

wsparciem i usprawniające system 

walidacji efektów uczenia się. 

(8) Europejski Korpus Solidarności 

powinien otwierać osobom młodym nowe 

możliwości odbycia wolontariatu w 

dziedzinach związanych z solidarnością, a 

także dawać im możliwość opracowywania 

lub rozwijania projektów 

solidarnościowych z ich własnej 

inicjatywy. Takie możliwości powinny 

wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, 

społeczny, obywatelski i zawodowy. 

Biorąc pod uwagę zakres i cele programu, 

w Europejskim Korpusie Solidarności 

powinny móc uczestniczyć jedynie 

organizacje non-profit. Europejski Korpus 

Solidarności powinien również wspierać 

działania służące tworzeniu sieci 

kontaktów na rzecz uczestników i 

organizacji Europejskiego Korpusu 

Solidarności, a także środki zapewniające 

jakość działań objętych wsparciem i 

usprawniające system walidacji efektów 

uczenia się. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „organizacja uczestnicząca” 

oznacza podmiot publiczny lub prywatny, 

któremu przyznano znak jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności i 

który oferuje uczestnikowi Europejskiego 

Korpusu Solidarności staż lub realizuje 

inne działania w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności; 

4) „organizacja uczestnicząca” 

oznacza publiczny lub prywatny pomiot 

non-profit, któremu przyznano znak 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności i który oferuje uczestnikowi 

Europejskiego Korpusu Solidarności staż 

lub realizuje inne działania w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności; 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „wolontariat” oznacza nieodpłatną 

pracę w pełnym wymiarze godzin32 na 

zasadzie wolontariatu przez okres do 

dwunastu miesięcy, która zapewnia 

osobom młodym możliwość wniesienia 

wkładu w codzienną pracę organizacji 

działających w dziedzinach związanych z 

solidarnością, docelowo na korzyść 

społeczności, w których działania te są 

prowadzone, w tym rzetelny wymiar 

edukacyjno-szkoleniowy w celu 

umożliwienia młodym wolontariuszom 

zdobycia umiejętności i kompetencji, które 

będą przydatne w ich dalszym rozwoju 

osobistym, edukacyjnym, społecznym i 

zawodowym i które przyczynią się do 

poprawy ich szans na zatrudnienie. 

6) „wolontariat” oznacza nieodpłatną 

pracę w pełnym wymiarze godzin32 na 

zasadzie wolontariatu przez okres do 

dwunastu miesięcy, która zapewnia 

osobom młodym możliwość wniesienia 

wkładu w codzienną pracę organizacji 

non-profit działających w dziedzinach 

związanych z solidarnością, docelowo na 

korzyść społeczności, w których działania 

te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar 

edukacyjno-szkoleniowy w celu 

umożliwienia młodym wolontariuszom 

zdobycia umiejętności i kompetencji, które 

będą przydatne w ich dalszym rozwoju 

osobistym, edukacyjnym, społecznym i 

zawodowym i które przyczynią się do 

poprawy ich szans na zatrudnienie. 

_________________ _________________ 

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność 

prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni 

w tygodniu przez 7 godzin dziennie. 

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność 

prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni 

w tygodniu przez 7 godzin dziennie. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Celem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest zwiększenie 

zaangażowania osób młodych i organizacji 

w dostępne działania solidarnościowe 

wysokiej jakości, będące jednym ze 

sposobów wzmocnienia spójności i 

solidarności w Europie, wspierania 

społeczności oraz reagowania na wyzwania 

społeczne. 

Celem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest zwiększenie 

zaangażowania osób młodych i organizacji 

non-profit w dostępne działania 

solidarnościowe wysokiej jakości, będące 

jednym ze sposobów wzmocnienia 

spójności i solidarności w Europie, 

wspierania społeczności oraz reagowania 

na wyzwania społeczne. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Europejski Korpus Solidarności ma 

być otwarty na uczestnictwo podmiotów 

publicznych lub prywatnych lub 

organizacji międzynarodowych, o ile takie 

podmioty lub organizacje uzyskały znak 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

1. Europejski Korpus Solidarności ma 

być otwarty na uczestnictwo publicznych 

lub prywatnych podmiotów non-profit lub 

organizacji międzynarodowych, o ile takie 

podmioty lub organizacje uzyskały znak 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne 

ustanowione w państwie uczestniczącym 

oraz organizacje międzynarodowe 

prowadzące działania solidarnościowe w 

państwach uczestniczących mogą ubiegać 

się o finansowanie ze środków 

Europejskiego Korpusu Solidarności. W 

przypadku działań, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 lit. a), organizacja 

uczestnicząca musi uzyskać znak jakości 

jako warunek wstępny otrzymania 

finansowania ze środków Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W przypadku 

projektów solidarnościowych, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne 

mogą również ubiegać się o finansowanie 

w imieniu nieformalnych grup uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne 

non-profit ustanowione w państwie 

uczestniczącym oraz organizacje 

międzynarodowe prowadzące działania 

solidarnościowe w państwach 

uczestniczących mogą ubiegać się o 

finansowanie ze środków Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W przypadku 

działań, o których mowa w art. 7 ust. 1 

lit. a), organizacja uczestnicząca musi 

uzyskać znak jakości jako warunek 

wstępny otrzymania finansowania ze 

środków Europejskiego Korpusu 

Solidarności. W przypadku projektów 

solidarnościowych, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne mogą 

również ubiegać się o finansowanie w 

imieniu nieformalnych grup uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Or. en 

 


