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4.4.2017 B8-0238/3 

Poprawka  3 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając pytanie do Komisji 

w sprawie Europejskiego Korpusu 

Solidarności (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017), 

– uwzględniając pytanie do Komisji 

w sprawie Europejskiego Korpusu 

Solidarności (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017 i O-0022/2017 – B8-

xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Poprawka  4 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie 

zatrudnienia młodzieży1, 

 _____________ 

1 
Dz.U. C 224 z 21.6.2016, s. 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Poprawka  5 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie 

gwarancji dla młodzieży1,  

________________ 

1 Dz.U. C 440 z 30.12.2015, s. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Poprawka  6 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/20061, 

________________ 

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470. 

Or. en 



 

AM\1122768PL.docx  PE598.578v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.4.2017 B8-0238/7 

Poprawka  7 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiające „Erasmus+ ”: unijny 

program na rzecz kształcenia, szkolenia, 

młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje 

nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 

1298/2008/WE1,  

________________ 

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Poprawka  8 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że utworzenie 

Europejskiego Korpusu Solidarności musi 

opierać się na wspólnych wartościach UE 

określonych w Traktatach i w Karcie praw 

podstawowych; mając na uwadze, że celem 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

powinno być budowanie poczucia 

wspólnoty, solidarności i 

odpowiedzialności społecznej w Europie, a 

jednocześnie oferowanie znaczących i 

wzbogacających doświadczeń z 

wolontariatu;  

E. mając na uwadze, że utworzenie 

Europejskiego Korpusu Solidarności musi 

opierać się na wspólnych wartościach UE 

określonych w Traktatach i w Karcie praw 

podstawowych; mając na uwadze, że celem 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

powinno być budowanie poczucia 

wspólnoty, solidarności i 

odpowiedzialności społecznej w Europie, a 

jednocześnie oferowanie znaczących i 

wzbogacających doświadczeń z 

wolontariatu, pracy, stażu lub 

przygotowania zawodowego;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Poprawka  9 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wyraża głębokie przekonanie, że 

choć komponent uczenia się, także 

realizowany w drodze zdobywania 

pozaformalnych i nieformalnych 

doświadczeń w tym zakresie, oraz 

oddziaływanie na poszczególnych 

wolontariuszy stanowią ważne elementy, 

jednak głównym celem Europejskiego 

Korpusu Solidarności powinno być 

uzyskanie korzystnego wpływu na całą 

społeczność, stanowiącego jasny przykład 

solidarności i odpowiedzialności 

społecznej;  

3. wyraża głębokie przekonanie, że 

choć komponent uczenia się, także 

realizowany w drodze zdobywania 

pozaformalnych i nieformalnych 

doświadczeń w tym zakresie, oraz 

oddziaływanie na poszczególnych 

wolontariuszy, młodych pracowników, 

stażystów lub praktykantów stanowią 

ważne elementy, jednak głównym celem 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

powinno być uzyskanie korzystnego 

wpływu na beneficjentów projektów i 

działań oraz szerszą społeczność, 

stanowiącego jasny przykład solidarności i 

odpowiedzialności społecznej;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Poprawka  10 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. jest poważnie zaniepokojony, że 

Komisja zamierza realizować pierwszą, 

początkową fazę Europejskiego Korpusu 

Solidarności, włączając go do istniejących 

programów, w szczególności programów w 

dziedzinie edukacji i kultury, takich jak 

Erasmus+ i program „Europa dla 

obywateli”, bez wystarczającej jasności co 

do tego, jakie dokładnie zasoby finansowe 

i ludzkie mają być przeznaczone na 

Europejski Korpus Solidarności; 

przypomina, że Parlament, jako 

współustawodawca w kwestiach 

programów UE i organ władzy 

budżetowej, sprzeciwia się przesuwaniu 

środków z programów priorytetowych i że 

często brakuje mu zasobów 

wystarczających do finansowania 

zasadniczych działań i nowych inicjatyw 

politycznych;  

6. jest poważnie zaniepokojony, że 

Komisja zamierza realizować pierwszą, 

początkową fazę Europejskiego Korpusu 

Solidarności, włączając go do istniejących 

programów i inicjatyw, w szczególności 

programów w dziedzinie edukacji i 

kultury, takich jak Erasmus+, program 

„Europa dla obywateli”, gwarancja dla 

młodzieży oraz program na rzecz 

zatrudnienia i innowacji społecznych, bez 

wystarczającej jasności co do tego, jakie 

dokładnie zasoby finansowe i ludzkie mają 

być przeznaczone na Europejski Korpus 

Solidarności; przypomina, że Parlament, 

jako współustawodawca w kwestiach 

programów UE i organ władzy 

budżetowej, sprzeciwia się przesuwaniu 

środków z programów priorytetowych i że 

często brakuje mu zasobów 

wystarczających do finansowania 

zasadniczych działań i nowych inicjatyw 

politycznych;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Poprawka  11 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję do uwzględnienia 

w jej przyszłym wniosku ustawodawczym 

dotyczącym Europejskiego Korpusu 

Solidarności czytelnego opisu ustaleń 

budżetowych pozwalających na efektywne 

funkcjonowanie Europejskiego Korpusu 

Solidarności; podkreśla, że finansowanie 

Europejskiego Korpusu Solidarności nie 

może negatywnie oddziaływać na 

istniejące programy, takie jak Europa dla 

Obywateli i Erasmus+, i nie zakłóci ono 

funkcjonowania istniejących skutecznych 

narzędzi, takich jak wolontariat europejski;  

7. wzywa Komisję do uwzględnienia 

w jej przyszłym wniosku ustawodawczym 

dotyczącym Europejskiego Korpusu 

Solidarności czytelnego opisu ustaleń 

budżetowych pozwalających na efektywne 

funkcjonowanie Europejskiego Korpusu 

Solidarności; podkreśla, że finansowanie 

Europejskiego Korpusu Solidarności nie 

może negatywnie oddziaływać na 

istniejące programy skierowane do 

młodych ludzi oraz inicjatywy takie jak 

Europa dla Obywateli i Erasmus+, 

program na rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych, a także inicjatywy takie jak 

gwarancja dla młodzieży i nie zakłóci ono 

funkcjonowania istniejących skutecznych 

narzędzi, takich jak wolontariat europejski;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Poprawka  12 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Wyraźne rozróżnienie między 

wolontariatem a zatrudnieniem 

Wyraźne rozróżnienie między 

wolontariatem a zatrudnieniem oraz 

wartościowe możliwości dla młodych ludzi 

w ramach nurtu zatrudnienia; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Poprawka  13 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję, aby podczas 

realizacji inicjatywy w zakresie 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

dokonała wyraźnego rozróżnienia między 

działaniami w dziedzinie wolontariatu a 

pośrednictwem pracy, aby uniknąć 

sytuacji, w której potencjalne miejsca 

pracy wysokiej jakości są zastępowane 

nieodpłatnym wolontariatem; w tym celu 

podkreśla, że możliwości w dziedzinie 

wolontariatu nie powinny kwalifikować się 

do finansowania, którego konkretnym 

celem jest walka z bezrobociem młodzieży, 

jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych;  

15. wzywa Komisję, aby podczas 

realizacji inicjatywy w zakresie 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

dokonała wyraźnego rozróżnienia między 

działaniami w dziedzinie wolontariatu a 

pośrednictwem pracy, aby zachować 

podstawowe rozróżnienie między 

wolontariatem a pracą, w zależności od 

tego, czy główny nacisk położony jest na 

potrzeby beneficjentów, czy też na 

potrzeby uczestników w zakresie szkolenia 

i rozwoju, oraz uniknąć rozwiązań 

zastępujących potencjalne płatne 

zatrudnienie wysokiej jakości; w tym celu 

podkreśla, że możliwości w dziedzinie 

wolontariatu nie powinny kwalifikować się 

do finansowania, którego konkretnym 

celem jest walka z bezrobociem młodzieży, 

jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Poprawka  14 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla, że nurt zatrudnienia 

powinien skupiać się na zapewnianiu 

wysokiej jakości miejsc pracy, staży i 

przygotowania zawodowego w 

nienastawionych na zysk organizacjach 

solidarnościowych i przedsiębiorstwach 

społecznych sektora solidarności;  

17. podkreśla, że nurt zatrudnienia 

powinien skupiać się na zapewnianiu 

wysokiej jakości miejsc pracy, staży i 

przygotowania zawodowego w 

nienastawionych na zysk organizacjach 

solidarnościowych i przedsiębiorstwach 

społecznych sektora solidarności, co 

faktycznie przyczyni się do solidarności w 

Europie i będzie w stanie zapewnić 

wzajemną korzyść zarówno uczestnikom 

programu, jak i ich pracodawcom; 

przypomina o ograniczonym charakterze i 

zasobach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Poprawka  15 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że organizacje przyjmujące 

powinny stosować postanowienia karty 

jakości wyrażającej uzgodnione cele, 

zasady i standardy, takie jak te ujęte w 

Europejskiej karcie na rzecz jakości staży i 

przygotowania zawodowego; zachęca do 

porównywalności, uznawania i walidacji 

umiejętności i kompetencji nabytych w 

ramach takich doświadczeń, tak aby 

przyczyniły się one do trwałego włączania 

młodzieży w rynek pracy; podkreśla, że 

jasne standardy pomogą w monitorowaniu 

realizacji inicjatywy w zakresie 

Europejskiego Korpusu Solidarności;  

19. uważa, że organizacje przyjmujące 

powinny stosować postanowienia karty 

jakości wyrażającej uzgodnione cele, 

zasady i standardy, takie jak te ujęte w 

Europejskiej karcie na rzecz jakości staży i 

przygotowania zawodowego1; zachęca 

organizacje przyjmujące do uprzedniego 

opisywania umiejętności i kompetencji, 

które powinny zostać nabyte w ramach 

takich doświadczeń; postuluje 

porównywalność, uznawanie i walidację 

umiejętności i kompetencji nabytych w 

ramach takich doświadczeń, zgodnie z 

zaleceniem rady z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego2, tak aby 

przyczyniły się one do trwałego włączania 

młodzieży w rynek pracy; podkreśla, że 

jasne standardy pomogą w monitorowaniu 

realizacji inicjatywy w zakresie 

Europejskiego Korpusu Solidarności;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:PL:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:PL:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Poprawka  16 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. podkreśla konieczność zapewnienia 

młodym wolontariuszom odpowiedniej 

rekompensaty finansowej, ubezpieczenia 

zdrowotnego, szkolenia i opieki 

mentorskiej; podkreśla, że należy 

monitorować ich obciążenie pracą i 

środowisko w świetle konkretnych zadań, 

które mieliby wykonywać w ramach 

wolontariatu w Europejskim Korpusie 

Solidarności; 

20. podkreśla konieczność 

odpowiedniej rekompensaty finansowej 
młodym wolontariuszom oraz 

odpowiedniego wynagrodzenia młodym 

pracownikom, a także ubezpieczenia 

zdrowotnego, szkolenia i opieki 

mentorskiej; podkreśla, że należy 

monitorować ich obciążenie pracą i 

środowisko w świetle konkretnych zadań, 

które mieliby wykonywać w ramach 

wolontariatu lub pracy w Europejskim 

Korpusie Solidarności; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Poprawka  17 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. ponownie wzywa państwa 

członkowskie do powiązania polityki na 

rzecz zatrudnienia młodzieży z wysokiej 

jakości i trwałymi umowami o pracę w 

celu rozwiązania problemu niepewności i 

niedostatecznego zatrudnienia; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Poprawka  18 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do kierowania się prawami 

w kwestiach młodych ludzi i zatrudnienia; 

podkreśla, że jakość pracy dla młodych 

ludzi nie może zostać narażona na 

szwank, a podejmowane działania 

powinny koncentrować się na 

podstawowych normach pracy i innych 

normach związanych z jakością pracy, 

takich jak wymiar czasu pracy, 

ubezpieczenia społeczne oraz 

bezpieczeństwo i higiena pracy; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Poprawka  19 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20c. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia pełnego 

dostępu do Europejskiego Korpusu 

Solidarności młodym ludziom ze 

środowisk mniej uprzywilejowanych lub o 

szczególnych potrzebach; w związku z tym 

podkreśla, że należy przeznaczyć specjalne 

środki budżetowe na pokrycie kosztów 

pomocy osobistej lub dodatkowego 

wsparcia dla zainteresowanych młodych 

ludzi; uważa, że wolontariat europejski 

można uznać za przykład dobrej praktyki 

w tym zakresie; 

Or. en 



 

AM\1122768PL.docx  PE598.578v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.4.2017 B8-0238/20 

Poprawka  20 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu grupy S&D 

Tania González Peñas 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. przypomina Komisji o potrzebie 

zapewnienia odpowiednich warunków do 

przeprowadzenia należytych konsultacji z 

kluczowymi zainteresowanymi stronami, 

takimi jak organizacje młodzieżowe, 

europejscy partnerzy społeczni, 

organizacje wolontariuszy i państwa 

członkowskie, przed sporządzeniem 

projektu wniosku ustawodawczego; 

podkreśla, że te zainteresowane strony 

powinny być regularnie włączane w proces 

realizacji tej inicjatywy, a także – w 

stosownych przypadkach – jej 

monitorowania;  

22. przypomina Komisji o potrzebie 

zapewnienia odpowiednich warunków do 

przeprowadzenia należytych konsultacji z 

kluczowymi zainteresowanymi stronami, 

takimi jak organizacje młodzieżowe, 

europejscy partnerzy społeczni, 

organizacje wolontariuszy, związki 

zawodowe i państwa członkowskie, przed 

sporządzeniem projektu wniosku 

ustawodawczego; podkreśla, że te 

zainteresowane strony powinny być 

regularnie włączane w proces realizacji tej 

inicjatywy, a także – w stosownych 

przypadkach – jej monitorowania w celu 

zapewnienia jej prawidłowej realizacji, 

wysokiej jakości ofert proponowanych w 

jej ramach oraz trwałego charakteru jej 

rezultatów;  

Or. en 

 

 


