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6.3.2019 A8-0079/193

Poprawka 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Działania te powinny korzystnie 
wpływać na społeczności, przy 
jednoczesnym wspieraniu rozwoju 
osobistego, edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego 
indywidualnych osób; działanie może 
przybrać formę wolontariatu, praktyki 
zawodowej i pracy, projektów lub działań 
służących tworzeniu sieci kontaktów, 
opracowanych w odniesieniu do różnych 
obszarów takich jak kształcenie 
i szkolenie, zatrudnienie, 
równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 
(zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), 
obywatelstwo i udział w procesie 
demokratycznym, środowisko i ochrona 
przyrody, działania w dziedzinie klimatu, 
zapobieganie klęskom żywiołowym, 
gotowość na wypadek ich wystąpienia 
i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich, dostarczanie 
artykułów żywnościowych 
i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, 
kreatywność i kultura, wychowanie 
fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, 
przyjmowanie i integracja obywateli 
państw trzecich, współpraca i spójność 
terytorialna oraz współpraca 
transgraniczna. Takie działania 
solidarnościowe powinny obejmować 

(10) Działania te powinny korzystnie 
wpływać na społeczności, przy 
jednoczesnym wspieraniu rozwoju 
osobistego, edukacyjnego, społecznego i 
obywatelskiego indywidualnych osób; 
działanie przybiera formę wolontariatu i 
praktyki zawodowej poprzedzających 
działanie solidarnościowe, projektów lub 
działań służących tworzeniu sieci 
kontaktów, opracowanych w odniesieniu 
do różnych obszarów takich jak kształcenie 
formalne i pozaformalne, uczenie się 
nieformalne, dialog międzykulturowy, 
włączenie społeczne oraz szkolenie, 
równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 
społeczna, obywatelstwo i udział 
w procesie demokratycznym, środowisko 
i ochrona przyrody, działania w dziedzinie 
klimatu, zapobieganie klęskom 
żywiołowym, gotowość na wypadek ich 
wystąpienia i usuwanie ich skutków, 
rolnictwo społeczne i rozwój obszarów 
wiejskich, dostarczanie artykułów 
żywnościowych i nieżywnościowych, 
zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, 
wychowanie fizyczne i sport, pomoc 
i opieka społeczna, przyjmowanie 
i integracja obywateli państw trzecich, w 
szczególności migrantów i osób 
ubiegających się o azyl, współpraca 
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solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy 
w postaci odpowiednich działań, które 
można zaoferować uczestnikom przed 
działaniem solidarnościowym, w jego 
trakcie i po nim.

i spójność terytorialna oraz współpraca 
transgraniczna. Takie działania 
solidarnościowe powinny obejmować 
solidny wymiar edukacji, szkolenia i 
uczenia się w postaci odpowiednich 
działań, które można zaoferować 
uczestnikom przed działaniem 
solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Poprawka 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Praktyki zawodowe i miejsca pracy 
w dziedzinach związanych z solidarnością 
mogą zapewnić młodzieży dodatkowe 
możliwości wejścia na rynek pracy, 
przyczyniając się jednocześnie do 
rozwiązania kluczowych problemów 
społecznych. Może to poprawić szanse na 
zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich 
wydajność oraz ułatwić im przejście od 
edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia ich szans na 
rynku pracy. Oferowane w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
możliwości odbywania praktyk 
zawodowych powinny być zgodne 
z zasadami jakości określonymi 
w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości 
staży21. Oferowane praktyki zawodowe 
i miejsca pracy stanowią dla młodzieży 
ważny etap wchodzenia na rynek pracy, 
a towarzyszy im adekwatne wsparcie po 
zakończeniu działania. Stosowne 
podmioty rynku pracy, zwłaszcza 
publiczne i prywatne służby zatrudnienia, 
partnerzy społeczni oraz izby handlowe 
pośredniczą w podejmowaniu praktyk 
zawodowych i pracy. Jako organizacje 
uczestniczące powinny one ubiegać się 
o dofinansowanie za pośrednictwem 
stosownego organu wykonawczego 

(12) Praktyki zawodowe w dziedzinach 
związanych z solidarnością w kontekście 
niedochodowym mogą zapewnić 
młodzieży dodatkowe możliwości 
działania w odpowiedzi na kluczowe 
problemy społeczne. Oferowane w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
możliwości odbywania praktyk 
zawodowych powinny być zgodne z 
zasadami jakości określonymi w zaleceniu 
Rady w sprawie ram jakości staży oraz z 
zasadami określonymi w Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych, w 
szczególności w jej art. 27. Praktyki 
poprzedzające działania solidarnościowe 
stanowią dla młodzieży ważny krok w 
stronę wniesienia znaczącego wkładu w 
społeczeństwo, pokazując solidarność, 
kompetencje i wiedzę, a tym samym 
zdobywając bezcenne doświadczenie 
ludzkie, co ma również kluczowe 
znaczenie dla powstania aktywnego i 
zaangażowanego solidarnego 
obywatelstwa Unii. Niedochodowe 
organizacje uczestniczące powinny ubiegać 
się o dofinansowanie za pośrednictwem 
stosownego organu wykonawczego 
Europejskiego Korpusu Solidarności.
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Europejskiego Korpusu Solidarności, 
mającego na celu pośredniczenie między 
młodymi uczestnikami a pracodawcami 
oferującymi możliwość odbycia praktyki 
zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach 
związanych z solidarnością.

_________________
21 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. 
w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 
z 2.5.2018, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Poprawka 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Szczególną uwagę należy zwrócić 
na zapewnienie jakości działań i innych 
możliwości oferowanych w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności, 
w szczególności przez oferowanie 
uczestnikom szkoleń, wsparcia 
językowego, ubezpieczenia, wsparcia 
administracyjnego oraz wsparcia po 
zakończeniu działania, a także na 
walidację wiedzy, umiejętności 
i kompetencji zdobytych podczas udziału 
w Europejskim Korpusie Solidarności. 
Bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy 
mają nadal podstawowe znaczenie – 
wolontariusze nie powinni uczestniczyć 
w operacjach prowadzonych w miejscach, 
w których toczą się międzynarodowe 
i wewnętrzne konflikty zbrojne.

(15) Szczególną uwagę należy zwrócić 
na zapewnienie jakości działań 
i możliwości oferowanych w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności i na 
cel włączenia, który ma zostać dzięki nim 
osiągnięty, w szczególności przez 
oferowanie uczestnikom odpowiednich 
szkoleń w internecie i poza nim, wsparcia 
językowego, rozsądnego zakwaterowania, 
ubezpieczenia, wsparcia społecznego, 
uproszczonych procedur 
administracyjnych oraz wsparcia 
uczestników i wolontariuszy przed 
działaniem i po jego zakończeniu, a także 
na uznawanie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji zdobytych podczas udziału 
w Europejskim Korpusie Solidarności. 
Środki wsparcia powinny być 
opracowywane i udzielane we współpracy 
z organizacjami młodzieżowymi i innymi 
organizacjami niedochodowymi oraz 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w celu korzystania z ich 
wiedzy fachowej w tej dziedzinie. 
Bezpieczeństwo i ochrona uczestników 
oraz beneficjentów mają nadal 
podstawowe znaczenie. Wszystkie 
działania powinny być zgodne z zasadą 
„nie szkodzić”. Uczestnicy nie powinni być 
oddelegowywani do operacji 
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prowadzonych w miejscach, w których 
toczą się międzynarodowe i wewnętrzne 
konflikty zbrojne, ani w obiektach, które 
nie spełniają międzynarodowych norm 
praw człowieka. Działania wiążące się z 
bezpośrednim kontaktem z dziećmi 
powinny być zgodne z zasadą nadrzędnego 
interesu dziecka oraz w razie potrzeby 
obejmować przeprowadzanie kontroli 
przeszłości uczestników lub podejmowanie 
innych środków mających na celu 
zapewnienie ochrony dziecka.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Poprawka 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Organizacje uczestniczące mogą 
pełnić kilka funkcji w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności. Jako 
podmiot przyjmujący będą wykonywać 
czynności związane z przyjmowaniem 
uczestników, obejmujące w stosownych 
przypadkach organizację działań 
i zapewnianie uczestnikom doradztwa 
i wsparcia podczas ich udziału w działaniu 
solidarnościowym. Jako podmiot 
wspierający będą wykonywać czynności 
związane z wysyłaniem uczestników 
i przygotowaniem ich do wyjazdu, podczas 
trwania działania solidarnościowego i po 
jego zakończeniu, obejmujące również 
szkolenie uczestników i kierowanie ich do 
lokalnych organizacji po zakończeniu 
działania.

(20) Niedochodowe organizacje 
uczestniczące mogą pełnić kilka funkcji 
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności. Jako podmiot przyjmujący 
będą wykonywać czynności związane 
z przyjmowaniem uczestników, 
obejmujące w stosownych przypadkach 
organizację działań, program edukacji i 
kształcenia oraz zapewnianie uczestnikom 
doradztwa i wsparcia podczas udziału 
w działaniu solidarnościowym. Jako 
podmiot wspierający będą wykonywać 
czynności związane z wysyłaniem 
uczestników i przygotowaniem ich do 
wyjazdu, obejmujące solidny program 
edukacji i kształcenia w trakcie i po 
zakończeniu działań solidarnościowych, w 
tym kierowanie uczestników do lokalnych 
organizacji po zakończeniu działania w 
celu zwiększenia możliwości dalszego 
zaangażowania w działania 
solidarnościowe. W ramach funkcji 
koordynacyjnej niedochodowe 
organizacje uczestniczące powinny 
ustanowić powiązania między 
organizacjami i ułatwiać wymianę 
uczestników wolontariatu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Poprawka 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „działanie solidarnościowe” 
oznacza tymczasowe działanie wysokiej 
jakości przyczyniające się do realizacji 
celów Europejskiego Korpusu 
Solidarności, które może przybrać formę 
wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy, 
projektów solidarnościowych i działań 
służących tworzeniu sieci kontaktów 
w różnych dziedzinach, również w tych, 
o których mowa w ust. 13, zapewniających 
europejską wartość dodaną 
i przestrzeganie przepisów w sprawie 
zdrowia i bezpieczeństwa;

1) „działanie solidarnościowe” 
oznacza łatwo dostępne i sprzyjające 
włączeniu społecznemu wysokiej jakości 
działanie tymczasowe o charakterze 
ogólnym prowadzone w strukturach 
niedochodowych organizacji 
uczestniczących, które ma na celu 
zaspokojenie potrzeb społecznych z 
korzyścią dla społeczności, przy 
jednoczesnym wspieraniu rozwoju 
osobistego, edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego jednostki 
oraz projektów lub działań służących 
tworzeniu sieci kontaktów, opracowane w 
odniesieniu do różnych dziedzin; działanie 
solidarnościowe przyczynia się do 
osiągnięcia celów Europejskiego Korpusu 
Solidarności; działanie solidarnościowe 
przybiera formę wolontariatu, praktyki 
zawodowej, projektów solidarnościowych i 
działań służących tworzeniu sieci 
kontaktów w różnych dziedzinach, również 
w tych, o których mowa w ust. 13, oraz 
działań zgodnych z międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie praw człowieka i 
polityką Unii, takich jak zobowiązanie do 
zaprzestania instytucjonalizacji dzieci i 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
przyjmowania i integracji obywateli 
państw trzecich, w szczególności 
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migrantów i osób ubiegających się o azyl; 
działanie solidarnościowe charakteryzuje 
się określonym czasem wykonywania go 
oraz przejrzystością celów, treści, zadań, 
struktury i ram; zapewnia się odpowiednie 
wsparcie finansowe oraz ochronę prawną 
i socjalną w celu zapewnienia 
europejskiej wartości dodanej i zgodności 
z normami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz standardami społecznymi;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Poprawka 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „organizacja uczestnicząca” 
oznacza podmiot publiczny lub prywatny – 
lokalny, regionalny, krajowy lub 
międzynarodowy – któremu przyznano 
znak jakości Europejskiego Korpusu 
Solidarności;

5) „organizacja uczestnicząca” 
oznacza niedochodowy podmiot publiczny 
lub prywatny – lokalny, regionalny, 
krajowy lub międzynarodowy, który 
prowadzi działalność w interesie ogólnym 
i któremu przyznano znak jakości 
Europejskiego Korpusu Solidarności;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Poprawka 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „wolontariusz” oznacza osobę, 
która zarejestrowała się na portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności i 
dobrowolnie prowadzi działania 
przynoszące korzyść społeczeństwu; 
działania te podejmowane są 
bezinteresownie, z korzyścią dla rozwoju 
osobistego wolontariusza, który poświęca 
swój czas i energię dla dobra ogólnego, 
nie otrzymując w zamian wynagrodzenia 
finansowego; wolontariusz bierze udział w 
działaniu solidarnościowym w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
oferowanym przez niedochodową 
organizację uczestniczącą, której 
przyznano certyfikat w formie znaku 
jakości; wolontariusz otrzymuje zwrot 
kosztów poniesionych bezpośrednio w 
związku z prowadzoną działalnością;

Or. en


