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Poprawka 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska opiera się na 
solidarności jej obywateli oraz jej państw 
członkowskich. Unia w swoich 
działaniach kieruje się tą wspólną 
wartością, która zapewnia jedność 
niezbędną do stawiania czoła obecnym 
i przyszłym wyzwaniom społecznym, 
w podejmowaniu których młodzi 
Europejczycy chcą pomóc, wykazując 
swoją solidarność w praktyce.

(1) Solidarność – nie tylko między 
obywatelami w konkretnym kontekście, 
ale także między narodami i państwami – 
stanowi podstawę rozwiniętych i 
demokratycznych społeczeństw. Tę 
wspólną wartość należy wspierać, 
zwłaszcza ze względu na obecne i przyszłe 
wyzwania społeczne, w podejmowaniu 
których młodzież będzie mogła nadal 
pomagać, wykazując swoją solidarność w 
praktyce.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Poprawka 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Młodzieży należy zapewnić łatwo 
dostępne możliwości zaangażowania się 
w działania solidarnościowe, które 
mogłyby umożliwić im wyrażenie ich 
zaangażowania na rzecz społeczności oraz 
zdobycie przydatnego doświadczenia, 
przydatnych umiejętności i kompetencji 
w kontekście ich rozwoju osobistego, 
edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego, a tym 
samym zwiększenie ich szans na 
zatrudnienie. Działania te powinny także 
wspierać mobilność młodych 
wolontariuszy, praktykantów 
i pracowników.

(5) Młodzieży należy zapewnić łatwo 
dostępne możliwości zaangażowania się w 
działania solidarnościowe, które mogłyby 
umożliwić im wyrażenie ich 
zaangażowania na rzecz społeczności oraz 
zdobycie przydatnego doświadczenia, a 
tym samym wiedzy i kompetencji w 
kontekście ich rozwoju osobistego, 
edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego. Działania 
te wspierałyby także międzykulturową 
wymianę młodych wolontariuszy.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Poprawka 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Duch inicjatywy młodzieży jest 
istotną wartością dla społeczeństwa oraz 
rynku pracy. Europejski Korpus 
Solidarności przyczynia się do 
pielęgnowania tego aspektu poprzez 
oferowanie młodzieży możliwości 
opracowywania lub rozwijania ich 
własnych projektów ukierunkowanych na 
specyficzne wyzwania i służących 
społecznościom lokalnym. Projekty te 
stanowią okazję do wypróbowania 
pomysłów i wspierania osób młodych przy 
samodzielnym inicjowaniu działań 
solidarnościowych. Mogą one także służyć 
za punkt wyjścia w dalszym 
zaangażowaniu w działania 
solidarnościowe i być pierwszym krokiem 
na rzecz wspierania uczestników 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
w podejmowaniu samozatrudnienia lub 
zakładaniu stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych lub innych podmiotów 
aktywnie działających w sektorach 
zaangażowanych w działania 
solidarnościowe, non-profit i działania na 
rzecz młodzieży.

(13) Duch inicjatywy młodzieży jest 
istotną wartością dla społeczeństwa oraz 
rynku pracy. Europejski Korpus 
Solidarności przyczynia się do 
pielęgnowania tego aspektu poprzez 
oferowanie młodzieży możliwości 
opracowywania lub rozwijania ich 
własnych projektów ukierunkowanych na 
specyficzne wyzwania i służących 
społecznościom lokalnym. Projekty te 
stanowią okazję do wypróbowania 
pomysłów i wspierania osób młodych przy 
samodzielnym inicjowaniu działań 
solidarnościowych. Mogą one także służyć 
za punkt wyjścia w dalszym 
zaangażowaniu w działania 
solidarnościowe i być pierwszym krokiem 
na rzecz wspierania szerszego 
angażowania się uczestników 
Europejskiego Korpusu Solidarności w 
działalność stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych lub innych podmiotów 
aktywnie działających w sektorach 
zaangażowanych w działania 
solidarnościowe, non-profit i działania na 
rzecz młodzieży.

Or. pt



AM\1178955PL.docx PE635.388v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.3.2019 A8-0079/190

Poprawka 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W celu zapewnienia większej 
skuteczności informowania ogółu 
społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia 
efektu synergii między działaniami 
informacyjnymi podejmowanymi 
z inicjatywy Komisji zasoby przydzielone 
na działania informacyjne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinny 
obejmować również instytucjonalne 
przekazywanie informacji na temat 
priorytetów politycznych Unii, pod 
warunkiem, że są one związane z ogólnym 
celem niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Or. pt
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Poprawka 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „praktyka zawodowa” oznacza 
działanie solidarnościowe, trwające od 
dwóch do sześciu miesięcy, które można 
jednokrotnie przedłużyć na maksymalny 
okres 12 miesięcy, oferowane i opłacane 
przez organizację uczestniczącą 
przyjmującą uczestnika Europejskiego 
Korpusu Solidarności;

skreśla się

Or. pt
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Poprawka 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W Europejskim Korpusie 
Solidarności mogą uczestniczyć podmioty 
publiczne lub prywatne oraz organizacje 
międzynarodowe, o ile uzyskały one znak 
jakości Europejskiego Korpusu 
Solidarności.

1. W Europejskim Korpusie 
Solidarności mogą uczestniczyć 
niedochodowe podmioty publiczne lub 
prywatne oraz organizacje 
międzynarodowe, o ile uzyskały one znak 
jakości Europejskiego Korpusu 
Solidarności.

Or. pt


