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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

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, lecz także między narodami i 
państwami jest podstawą rozwiniętych 
społeczeństw demokratycznych. Tę 
wspólną wartość zapisaną w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej należy 
wspierać, zwłaszcza ze względu na obecne 
i przyszłe wyzwania społeczne, w których 
podejmowaniu młodzi ludzie będą mogli 
nadal pomagać, wykazując swoją 
solidarność w praktyce.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W orędziu o stanie Unii z dnia 14 
września 2016 r. podkreślono potrzebę 
inwestowania w młodzież i ogłoszono 
utworzenie Europejskiego Korpusu 
Solidarności („programu”) w celu 
stworzenia młodzieży z całej Unii
możliwości wniesienia znaczącego wkładu 
do społeczeństwa, wyrażenia solidarności 
oraz rozwijania swoich umiejętności, 
a zatem nie tylko wykonywania pracy, ale 
i nabywania cennych ludzkich 
doświadczeń.

(2) W orędziu o stanie Unii z dnia 14 
września 2016 r. podkreślono potrzebę 
inwestowania w młodzież i ogłoszono 
utworzenie Europejskiego Korpusu 
Solidarności („programu”) w celu 
umożliwienia młodzieży z całej Unii 
wniesienia znaczącego wkładu do 
społeczeństwa, wyrażenia solidarności oraz 
rozwijania umiejętności i kontaktów w 
oparciu o praktyczne doświadczenia w 
działalności na rzecz społeczności.



PE627.020v02-00 4/36 AD\1170497PL.docx

PL

Poprawka 3

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, w tym osobom 
o mniejszych szansach, 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 oraz wspierać wymianę 
międzykulturową.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania solidarnościowe 
oferowane młodzieży powinny być 
wysokiej jakości, w takim sensie, iż 
powinny stanowić odpowiedź na 
niezaspokojone potrzeby społeczne, 
przyczyniać się do wzmocnienia
społeczności, oferować młodzieży 
możliwość zdobycia cennej wiedzy 
i kompetencji, być dla nich finansowo 
dostępne oraz zostać wdrożone 
w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(6) Działania solidarnościowe 
oferowane młodzieży powinny być 
wysokiej jakości w takim sensie, iż 
powinny przyczyniać się do osiągnięcia 
celów Europejskiego Korpusu 
Solidarności i pomagać w 
przezwyciężaniu wyzwań społecznych i 
wzmacnianiu solidarności, a jednocześnie 
zaspokajać potrzeby społeczności
lokalnych. Działania solidarnościowe 
powinny oferować młodzieży możliwość 
zdobycia cennej wiedzy i kompetencji dla 
rozwoju osobistego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego, obejmować 
silny wymiar edukacyjno-szkoleniowy, być 
dostępne dla ogółu młodzieży, ze 
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szczególnym staraniem, aby ułatwić 
uczestnictwo młodzieży o mniejszych 
szansach, zostać wdrożone w
bezpiecznych i zdrowych warunkach oraz 
być odpowiednio walidowane. Działania 
solidarnościowe nie powinny mieć 
negatywnego wpływu na istniejące 
miejsca pracy lub praktyki zawodowe i 
powinny przyczyniać się do wzmocnienia 
zobowiązań podjętych przez 
przedsiębiorstwa w ramach społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, nie 
zastępując ich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejski Korpus Solidarności 
zapewnia pojedynczy punkt dostępu do 
działań solidarnościowych w całej Unii 
Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić 
spójność tych ram z innymi stosownymi 
politykami i programami Unii 
i komplementarność wobec nich. 
Europejski Korpus Solidarności 
wykorzystuje mocne strony i synergie 
poprzednich i istniejących programów, 
zwłaszcza wolontariatu europejskiego i 
„Wolontariuszy pomocy UE”. Uzupełnia 
również starania państw członkowskich na 
rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im 
przejścia od szkoły do zatrudnienia 
w ramach gwarancji dla młodzieży 
poprzez zapewnienie im dodatkowych 
możliwości wejścia na rynek pracy 
w formie praktyk zawodowych lub 
stanowisk pracy w dziedzinach związanych 
z solidarnością w ich państwach 
członkowskich lub w kontekście 
transgranicznym. Zapewniona jest również 
komplementarność wobec istniejących 
unijnych sieci istotnych dla działań 
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności, takich jak europejska sieć 

(7) Europejski Korpus Solidarności 
zapewnia pojedynczy punkt dostępu do 
działań solidarnościowych w całej Unii 
Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić 
spójność tych ram z innymi stosownymi 
politykami, programami i instrumentami
Unii i komplementarność wobec nich. 
Europejski Korpus Solidarności 
wykorzystuje mocne strony i synergie 
poprzednich i istniejących programów, 
zwłaszcza wolontariatu europejskiego i 
„Wolontariuszy pomocy UE”. Uzupełnia 
również starania państw członkowskich na 
rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im 
przejścia od szkoły do zatrudnienia w
ramach takich mechanizmów jak 
gwarancja dla młodzieży poprzez 
zapewnienie im dodatkowych możliwości 
wejścia na rynek pracy w formie praktyk 
zawodowych lub stanowisk pracy w
dziedzinach związanych z solidarnością w
ich państwach członkowskich lub w
kontekście transgranicznym. Zapewniona 
jest również komplementarność wobec 
istniejących unijnych sieci istotnych dla 
działań w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności, takich jak europejska sieć 
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publicznych służb zatrudnienia oraz sieci 
EURES i Eurodesk. Ponadto należy 
zapewnić komplementarność między 
dotychczasowymi mechanizmami 
powiązanymi, zwłaszcza krajowymi 
programami na rzecz solidarności
i programami wspierania mobilności
młodzieży, a Europejskim Korpusem 
Solidarności, wykorzystując w stosownych 
przypadkach sprawdzone rozwiązania.

publicznych służb zatrudnienia oraz sieci 
EURES i Eurodesk. Ponadto należy 
wspierać komplementarność i lojalną 
współpracę między istniejącymi
mechanizmami powiązanymi i 
Europejskim Korpusem Solidarności, 
zwłaszcza z przeznaczonymi dla osób 
młodych mechanizmami solidarności, 
wolontariatu, służby cywilnej i mobilności, 
działającymi na poziomach krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, a także z 
priorytetami związanymi z solidarnością i 
młodzieżą w krajach uczestniczących, w 
stosownych przypadkach, aby wzajemnie 
zwiększać i wzbogacać wpływ oraz jakość 
tych mechanizmów, a także 
wykorzystywać dobre praktyki. Europejski 
Korpus Solidarności nie powinien 
zastępować podobnych krajowych 
mechanizmów solidarności, wolontariatu, 
służby cywilnej i mobilności. Należy 
zapewnić wszystkim osobom młodym 
jednakowy dostęp do krajowych działań 
solidarnościowych. Należy zachęcać do 
nawiązywania partnerstw z europejskimi 
sieciami specjalizującymi się w pilnych 
kwestiach społecznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejski Korpus Solidarności 
otwiera osobom młodym nowe możliwości 
odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej 
lub podjęcia pracy w dziedzinach 
związanych z solidarnością, a także daje im 
możliwość opracowywania i rozwijania 
projektów solidarnościowych z ich własnej 
inicjatywy. Takie możliwości wspierają 
ich rozwój osobisty, edukacyjny, 
społeczny, obywatelski i zawodowy. 
Europejski Korpus Solidarności wspiera 
również działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów uczestników i organizacji 

(9) Europejski Korpus Solidarności 
otwiera osobom młodym nowe możliwości 
odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej 
lub podjęcia pracy w dziedzinach 
związanych z solidarnością, a także daje im 
możliwość opracowywania i rozwijania 
projektów solidarnościowych z ich własnej 
inicjatywy. Takie możliwości powinny 
pomóc w reagowaniu na niezaspokojone 
potrzeby społeczne oraz przyczyniać się do 
wzmocnienia społeczności, a jednocześnie 
wspierać rozwój osobisty, edukacyjny, 
społeczny, obywatelski i zawodowy osób 
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Europejskiego Korpusu Solidarności, 
a także środki zapewniające jakość działań 
objętych wsparciem i usprawniające 
system walidacji efektów uczenia się. 
W ten sposób przyczynia się do 
europejskiej współpracy mającej znaczenie 
dla osób młodych oraz do zwracania uwagi 
na jej pozytywne skutki.

młodych. Europejski Korpus Solidarności 
wspiera również działania służące 
tworzeniu sieci kontaktów uczestników 
i organizacji Europejskiego Korpusu 
Solidarności, a także środki zapewniające 
jakość działań objętych wsparciem 
i usprawniające system walidacji efektów 
uczenia się. W ten sposób przyczynia się 
do europejskiej współpracy mającej 
znaczenie dla osób młodych oraz do 
zwracania uwagi na jej pozytywne skutki. 
Powinien on także przyczyniać się do 
wspierania i umacniania istniejących 
organizacji realizujących działania 
solidarnościowe.

Poprawka 7

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, 

(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, włączenie społeczne i integracja 
osób niepełnosprawnych, 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, ochrona 
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przyjmowanie i integracja obywateli 
państw trzecich, współpraca i spójność 
terytorialna oraz współpraca 
transgraniczna. Takie działania 
solidarnościowe powinny obejmować 
solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy 
w postaci odpowiednich działań, które 
można zaoferować uczestnikom przed 
działaniem solidarnościowym, w jego 
trakcie i po nim.

dziedzictwa, wychowanie fizyczne i sport, 
pomoc i opieka społeczna, pomoc dla 
młodzieży, przyjmowanie i integracja 
obywateli państw trzecich, współpraca i
spójność terytorialna oraz współpraca 
transgraniczna. Takie działania 
solidarnościowe powinny obejmować 
solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy 
w postaci odpowiednich działań, które 
można zaoferować uczestnikom przed 
działaniem solidarnościowym, w jego 
trakcie i po nim.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Działania wolontariackie (zarówno 
w UE, jak i poza jej granicami) stanowią 
wzbogacające doświadczenie w kontekście 
uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego, co wspiera rozwój 
osobisty, społeczno-edukacyjny 
i zawodowy osób młodych oraz ich 
aktywną postawę obywatelską i szanse na 
zatrudnienie. Wolontariat nie powinien 
wpływać negatywnie na potencjalną lub 
dotychczasową pracę za wynagrodzeniem 
i nie powinien być postrzegany jako jej 
zamiennik. Komisja powinna 
współpracować z państwami 
członkowskimi w kwestiach polityki 
w zakresie wolontariatu w dziedzinie 
młodzieży, wykorzystując otwartą metodę 
koordynacji.

(11) Działania wolontariackie (zarówno 
w UE, jak i poza jej granicami) stanowią 
wzbogacające doświadczenie w kontekście 
uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego, co wspiera rozwój 
osobisty, społeczno-edukacyjny 
i zawodowy osób młodych, ich aktywną 
postawę obywatelską, uczestnictwo 
demokratyczne i szanse na zatrudnienie. 
Wolontariat powinien się opierać na 
pisemnym porozumieniu o wolontariacie i 
nie powinien wpływać negatywnie na 
potencjalną lub dotychczasową pracę za 
wynagrodzeniem ani nie powinien być 
postrzegany jako jej zamiennik. Komisja 
powinna współpracować z państwami 
członkowskimi w kwestiach polityki 
w zakresie wolontariatu w dziedzinie 
młodzieży, wykorzystując otwartą metodę 
koordynacji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 
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.

(12) Łatwo dostępne praktyki
zawodowe i miejsca pracy powinny być 
wyraźnie oddzielone od wolontariatu, 
z punktu widzenia zarówno finansowego, 
jak i organizacyjnego. Praktyki zawodowe 
nie powinny nigdy zastępować 
rzeczywistego zatrudnienia. Niemniej 
płatne praktyki zawodowe i praca mogą 
stanowić dla osób młodych w 
niekorzystnej sytuacji oraz osób młodych 
o mniejszych możliwościach zachętę do 
uczestnictwa w działaniach 
solidarnościowych, które w przeciwnym 
wypadku mogłyby być dla nich 
niedostępne, a jednocześnie wnosić 
wyraźną europejską wartość dodaną 
dzięki przyczynianiu się do zaradzenia 
kluczowym nierozwiązanym problemom 
społecznym i do wzmocnienia 
społeczności lokalnych. Praktyki 
zawodowe mogą ułatwiać osobom młodym
przejście od kształcenia do zatrudnienia
oraz zwiększyć szanse osób młodych na 
zatrudnienie, co ma decydujące znaczenie 
dla ich trwałej integracji na rynku pracy. 
Oferowane praktyki zawodowe i miejsca 
pracy stanowią dla młodzieży ważny etap 
wchodzenia na rynek pracy. Praktyki 
zawodowe i miejsca pracy oferowane w
ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności powinny zawsze być opłacane 
przez organizację uczestniczącą 
przyjmującą lub zatrudniającą uczestnika.
Praktyki zawodowe powinny opierać się 
na pisemnej umowie o praktykę zawodową 
zgodnej z obowiązującym prawem kraju, 
w którym praktyka zawodowa ma miejsce, 
stosownie do przypadku, i być zgodne z
zasadami określonymi w zaleceniu Rady z 
dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 
jakości staży21, a także być zawsze 
wynagradzane na podstawie pisemnej 
umowy. Praca powinna być oparta na 
umowie o pracę zgodnie z prawem 
krajowym lub mającymi zastosowanie 



PE627.020v02-00 10/36 AD\1170497PL.docx

PL

układami zbiorowymi – lub też z oboma 
tymi systemami – państwa 
uczestniczącego, w którym praca jest 
wykonywana. Okres wsparcia 
finansowego dla organizacji 
uczestniczących oferujących pracę nie 
powinien przekraczać dwunastu miesięcy. 
Organizacje uczestniczące powinny 
ubiegać się o dofinansowanie za 
pośrednictwem stosownego organu 
wykonawczego 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. Praktykom 
zawodowym i pracy powinno towarzyszyć 
odpowiednie przygotowanie, szkolenie w 
miejscu pracy oraz wsparcie po ich 
zakończeniu w związku z udziałem 
uczestnika. W przypadku działań 
transgranicznych stosowne podmioty 
rynku pracy, w szczególności publiczne i 
prywatne służby zatrudnienia, partnerzy 
społeczni oraz izby handlowe, a także 
organizacje członkowskie EURES, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/58921a, 
powinny zapewniać ułatwienia w zakresie 
praktyk zawodowych i pracy.

__________________ __________________

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

21 Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2014 r. 
w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 
z 27.3.2014, s. 1).

21a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
europejskiej sieci służb zatrudnienia 
(EURES), dostępu pracowników do usług 
w zakresie mobilności i dalszej integracji 
rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń 
(UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 
(Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy czynić starania zmierzające 
do zapewnienia, by praktyki zawodowe i 
miejsca pracy były otwarte dla wszystkich 
młodych osób, zwłaszcza dla młodych 
osób o mniejszych możliwościach 
uczestnictwa w działaniach 
solidarnościowych, w tym osób 
niepełnosprawnych, borykających się z 
trudnościami społecznymi i kulturowymi, 
migrantów oraz mieszkańców 
odizolowanych obszarów wiejskich i 
najbardziej oddalonych regionów UE. 

Poprawka 11

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

(13) Duch inicjatywy młodzieży i jej 
aktywne obywatelstwo 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 
powinny stanowić dla osób młodych
okazję do rozwijania innowacyjnych 
rozwiązań, a także do wypróbowania 
pomysłów w zrównoważony sposób w celu 
wspierania osób młodych przy 
samodzielnym inicjowaniu działań 
solidarnościowych. Mogłyby one także 
służyć za punkt wyjścia w dalszym 
zaangażowaniu w działania 
solidarnościowe i być pierwszym krokiem 
w kierunku zachęcania uczestników 
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pozarządowych lub innych podmiotów
aktywnie działających w sektorach 
zaangażowanych w działania 
solidarnościowe, non-profit i działania na 
rzecz młodzieży.

Europejskiego Korpusu Solidarności do 
zajęcia się przedsiębiorczością społeczną
lub wolontariatem w stowarzyszeniach, 
organizacjach pozarządowych, 
organizacjach młodzieżowych lub innych 
podmiotach aktywnie działających w
sektorach zaangażowanych w działania 
solidarnościowe, non-profit i działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz na 
rzecz młodzieży, a także do zakładania 
własnych stowarzyszeń. Wsparcie po 
zakończeniu aktywności ma na celu 
wspieranie osób młodych w 
kontynuowaniu zaangażowania i 
aktywności w obszarze solidarności, w tym 
dzięki zaangażowaniu w działalność 
stowarzyszeń, spółdzielni, przedsiębiorstw 
społecznych, organizacji młodzieżowych i 
ośrodków społeczności lokalnych, a także 
sektora wspierającego osoby 
niepełnosprawne.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Osoby młode i organizacje 
uczestniczące w Europejskim Korpusie 
Solidarności powinny czuć, że należą do 
wspólnoty osób i podmiotów 
zaangażowanych we wzmacnianie 
solidarności w całej Europie. Jednocześnie 
organizacje uczestniczące potrzebują 
wsparcia, aby móc zwiększać swoje 
zdolności oferowania coraz większej 
liczbie uczestników wysokiej jakości 
działań. Europejski Korpus Solidarności 
wspiera działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów, mające na celu zwiększenie 
zaangażowania młodzieży i organizacji 
uczestniczących w tę wspólnotę, 
pielęgnowanie ducha Europejskiego 
Korpusu Solidarności, a także wspieranie 
wymiany przydatnych praktyk 
i doświadczeń. Działania te przyczyniają 

(14) Osoby młode i organizacje 
uczestniczące w Europejskim Korpusie 
Solidarności powinny czuć, że należą do 
wspólnoty osób i podmiotów 
zaangażowanych we wzmacnianie 
solidarności w całej Europie. Jednocześnie 
organizacje uczestniczące potrzebują 
wsparcia, aby móc zwiększać swoje 
zdolności oferowania coraz większej 
liczbie uczestników wysokiej jakości 
działań. Europejski Korpus Solidarności 
wspiera działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów, mające na celu zwiększenie 
zaangażowania młodzieży i organizacji 
uczestniczących w tę wspólnotę, 
pielęgnowanie ducha Europejskiego 
Korpusu Solidarności, a także wspieranie 
wymiany najlepszych praktyk i
doświadczeń. Działania te przyczyniają się 
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się także do podnoszenia świadomości na 
temat Europejskiego Korpusu Solidarności 
wśród podmiotów publicznych 
i prywatnych, oraz obejmują gromadzenie 
informacji zwrotnych od uczestników 
i organizacji uczestniczących na temat jego 
wdrożenia.

także do podnoszenia świadomości na 
temat Europejskiego Korpusu Solidarności 
wśród podmiotów publicznych 
i prywatnych, oraz obejmują gromadzenie 
informacji zwrotnych od uczestników 
i organizacji uczestniczących na temat jego 
wdrożenia.

Poprawka 13

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 
solidarnościowych i innych możliwości 
oferowanych w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności, w szczególności 
przez oferowanie uczestnikom szkoleń
online i offline oraz wsparcia językowego
w sposób zgodny z zasadą 
wielojęzyczności, ubezpieczenia, wsparcia 
administracyjnego oraz wsparcia po 
zakończeniu działania, a także na walidację 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
zdobytych podczas udziału w Europejskim 
Korpusie Solidarności. Te środki wsparcia 
powinny być opracowywane i udzielane 
we współpracy z organizacjami 
młodzieżowymi i innymi organizacjami 
non-profit oraz organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
skorzystania z ich wiedzy fachowej w tej 
dziedzinie. Środki te powinny uwzględniać 
środowisko i rodzaj działań 
wykonywanych przez uczestników, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie 
ewentualne ryzyko. Bezpieczeństwo i
ochrona uczestników, w szczególności w 
przypadku dzieci i osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, mają nadal podstawowe 
znaczenie – wolontariusze nie powinni 
uczestniczyć w operacjach prowadzonych 
w miejscach, w których toczą się 
międzynarodowe i wewnętrzne konflikty 
zbrojne, ani w obiektach, w których 
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naruszane są międzynarodowe normy w 
dziedzinie praw człowieka lub zasady 
polityki Unii, takie jak zobowiązanie do 
położenia kresu umieszczaniu dzieci w 
placówkach stałego pobytu i środki 
zakazujące funduszom ESI utrzymywania 
zakładów opieki rezydencjalnej. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W przypadku działań 
solidarnościowych obejmujących pracę z 
dziećmi bezpośredni kontakt z dziećmi 
powinni mieć tylko uczestnicy posiadający 
odpowiednie istotne kwalifikacje, którzy 
przed rozpoczęciem działalności ukończyli 
szkolenie w zakresie ochrony dzieci i 
przeszli procedury weryfikacji. Na czas 
prowadzenia działalności należy 
wprowadzić odpowiednie polityki i 
procedury bezpieczeństwa mające na celu 
ochronę dzieci i uczestników, a 
uczestników objąć bieżącym nadzorem, 
aby zapewnić skuteczną realizację polityki 
ochrony dzieci. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić wpływ działań 
w ramach Europejskiego Korpusu
Solidarności na rozwój osobisty, 
edukacyjny, społeczny, obywatelski 
i zawodowy uczestników, wiedza, 
umiejętności i kompetencje stanowiące 
efekty uczenia się uzyskane podczas 
działania powinny być właściwie 
zidentyfikowane i udokumentowane, 

(16) Aby zapewnić wpływ działań 
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności na rozwój osobisty, 
edukacyjny, społeczny, obywatelski 
i zawodowy uczestników, wiedza, 
umiejętności i kompetencje stanowiące 
efekty uczenia się uzyskane podczas 
działania powinny być właściwie 
zidentyfikowane i udokumentowane, 
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zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką 
danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem 
Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
walidacji uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego22.

zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką 
danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem 
Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
walidacji uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego22. W tym celu należy 
zachęcać do wykorzystywania istniejących 
na poziomach unijnym i krajowym 
skutecznych instrumentów uznawania 
pozaformalnego i nieformalnego uczenia 
się, takich jak – w stosownych 
przypadkach – Youthpass i Europass.

__________________ __________________

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie walidacji uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego 
(Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie walidacji uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego 
(Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Znak jakości powinien zapewniać 
przestrzeganie przez organizacje 
uczestniczące zasad i wymogów 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
w zakresie ich praw i obowiązków na 
wszystkich etapach uczestnictwa. 
Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem 
wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno 
automatycznie prowadzić do finansowania 
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności.

(17) Znak jakości powinien zapewniać 
przestrzeganie przez organizacje 
uczestniczące zasad i wymogów 
Europejskiego Korpusu Solidarności.
Należy ustanowić oddzielne znaki jakości 
dla wolontariatu oraz praktyk 
zawodowych i pracy, uwzględniając 
specyfikę poszczególnych komponentów, 
w celu zapewnienia skutecznego i stałego 
przestrzegania przez organizacje 
uczestniczące zasad i wymogów 
Europejskiego Korpusu Solidarności w
zakresie ich praw i obowiązków na 
wszystkich etapach działań 
solidarnościowych. Uzyskanie znaku 
jakości powinno być warunkiem wstępnym 
uczestnictwa, lecz nie powinno 
automatycznie prowadzić do finansowania 
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności. Proces prowadzący do 
przyznania znaku jakości nie powinien 
przyczyniać się do tworzenia dodatkowej 
biurokracji, która odwodziłaby 
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organizacje i prywatne przedsiębiorstwa 
od wnoszenia wkładów na rzecz 
Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Należy stale ulepszać portal 
Europejskiego Korpusu Solidarności, aby 
zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego 
Korpusu Solidarności oraz ustanowić 
punkt kompleksowej obsługi dla 
zainteresowanych osób indywidualnych 
i organizacji, między innymi do celów 
rejestracji, identyfikacji i dopasowywania 
profili i możliwości, tworzenia sieci 
kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, 
szkoleń internetowych, wsparcia 
językowego i wsparcia po zakończeniu 
działania, a także do celów innych 
przydatnych funkcji, które mogą pojawić 
się w przyszłości.

(23) Należy stale ulepszać portal 
Europejskiego Korpusu Solidarności, aby 
zapewnić łatwy dostęp –  wolny od barier
dla osób niepełnosprawnych – do 
Europejskiego Korpusu Solidarności oraz 
ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla 
zainteresowanych osób indywidualnych i
organizacji, między innymi do celów 
rejestracji, identyfikacji i dopasowywania 
profili i możliwości, tworzenia sieci 
kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, 
szkoleń internetowych, wsparcia 
językowego i wsparcia po zakończeniu 
działania, a także do celów innych 
przydatnych funkcji, które mogą pojawić 
się w przyszłości.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Dla sprawnego funkcjonowania 
programu i terminowego wdrażania 
działań zasadnicze znaczenie ma 
wprowadzenie w programach prac 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
mechanizmów zapewniających, aby oferty 
były przedstawiane zarejestrowanym 
młodym ludziom w rozsądnym i względnie 
przewidywalnym czasie. Zarejestrowanym 
osobom należy zatem okresowo przesyłać 
informacje i aktualizacje dotyczące 
dostępnych praktyk i aktywnie 
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zaangażowanych organizacji 
uczestniczących, aby zachęcać je do 
zaangażowania w działalność 
Europejskiego Korpusu Solidarności po 
dokonaniu rejestracji, stwarzając im 
jednocześnie możliwość kontaktowania się 
bezpośrednio z podmiotami 
zaangażowanymi w działania 
solidarnościowe zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i europejskim.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy skupić się na tym, aby 
działania objęte wsparciem Europejskiego 
Korpusu Solidarności były łatwo dostępne 
dla osób młodych, zwłaszcza tych 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić 
specjalne środki na rzecz włączenia 
społecznego, uczestnictwa osób młodych 
w niekorzystnej sytuacji, a także 
uwzględnić ograniczenia wynikające 
z odizolowania wielu obszarów wiejskich 
i najbardziej oddalonych regionów Unii 
oraz krajów i terytoriów zamorskich. 
Analogicznie, państwa uczestniczące 
powinny dążyć do przyjmowania 
wszelkich odpowiednich środków w celu 
usunięcia prawnych i administracyjnych 
przeszkód we właściwym funkcjonowaniu 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Powinno to rozwiązać kwestie 
administracyjne – tam, gdzie to możliwe 
i bez uszczerbku dla dorobku Schengen 
i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich – powodujące 
trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na 
pobyt, jak i kwestie związane 
z wystawianiem europejskiej karty 
ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku 
działań transgranicznych prowadzonych 

(28) Należy skupić się na tym, aby 
działania objęte wsparciem Europejskiego 
Korpusu Solidarności były dostępne dla
wszystkich osób młodych, w szczególności 
osób młodych o mniejszych 
możliwościach, zgodnie ze szczegółowymi 
informacjami zawartymi w Strategii na 
rzecz Włączenia Społecznego i 
Różnorodności, opracowanej i stosowanej 
w ramach programu Erasmus+ w
obszarze działań na rzecz młodzieży. 
Należy wprowadzić specjalne środki 
wspierania włączenia społecznego oraz
uczestnictwa osób młodych w
niekorzystnej sytuacji i młodych osób 
niepełnosprawnych, takie jak odpowiednie 
formy działań solidarnościowych i 
spersonalizowane doradztwo, a także 
uwzględnić ograniczenia wynikające z
odizolowania wielu obszarów wiejskich i
najbardziej oddalonych regionów Unii oraz 
krajów i terytoriów zamorskich. 
Analogicznie, państwa uczestniczące 
powinny dążyć do przyjmowania 
wszelkich odpowiednich środków w celu 
usunięcia prawnych i administracyjnych 
przeszkód we właściwym funkcjonowaniu 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Powinno to rozwiązać kwestie 
administracyjne – tam, gdzie to możliwe 
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w Unii Europejskiej. i bez uszczerbku dla dorobku Schengen 
i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich – powodujące 
trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na 
pobyt, jak i kwestie związane 
z wystawianiem europejskiej karty 
ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku 
działań transgranicznych prowadzonych 
w Unii Europejskiej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby skuteczniej osiągnąć cele 
programu Komisja, państwa członkowskie 
i agencje narodowe powinny ściśle 
współpracować w ramach partnerstwa 
z organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi 
zainteresowanymi stronami dysponującymi 
wiedzą fachową w zakresie działań 
solidarnościowych.

(39) Aby skuteczniej osiągnąć cele 
programu Komisja, państwa członkowskie 
i agencje narodowe powinny ściśle 
współpracować w ramach partnerstwa z
organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami młodzieżowymi, 
organizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne i lokalnymi 
zainteresowanymi stronami dysponującymi 
wiedzą fachową w zakresie działań 
solidarnościowych.

Poprawka 21

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 

(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 w sposób 
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warunkiem, że są one związane z ogólnym 
celem niniejszego rozporządzenia.

wolny od barier, pod warunkiem że są one 
związane z ogólnym celem niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 22

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 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, i nie obejmuje działań 
sprzecznych z międzynarodowymi 
normami w dziedzinie praw człowieka i 
polityką UE, takimi jak zobowiązanie do 
położenia kresu umieszczaniu dzieci i 
osób niepełnosprawnych w placówkach 
stałego pobytu;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „osoby młode o mniejszych 
szansach” oznaczają młode osoby 
zmagające się z pewnymi trudnościami 
uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp 
do możliwości oferowanych przez program 
z przyczyn ekonomicznych, społecznych, 
kulturowych, geograficznych lub 
zdrowotnych lub z powodu 

4) „osoby młode o mniejszych 
szansach” oznaczają młode osoby 
zmagające się z pewnymi trudnościami 
uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp 
do możliwości oferowanych przez program 
z przyczyn ekonomicznych, społecznych, 
kulturowych, geograficznych lub 
zdrowotnych, z powodu 
niepełnosprawności, trudności w nauce lub 
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niepełnosprawności lub trudności w nauce; dorastania w placówce opiekuńczej 
stałego pobytu;

Poprawka 24

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 podmiot publiczny lub prywatny –
lokalny, regionalny, krajowy lub 
międzynarodowy, komercyjny lub 
niekomercyjny – któremu przyznano znak 
jakości Europejskiego Korpusu 
Solidarności, gwarantujący, że podmiot 
ten jest w stanie realizować działania
solidarnościowe zgodnie z celami 
Europejskiego Korpusu Solidarności oraz 
oferuje uczestnikowi wolontariat, 
praktykę zawodową lub możliwość pracy 
lub realizuje i wspiera inne działania w 
ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wolontariat” oznacza działanie 
solidarnościowe, realizowane jako 
dobrowolne działanie nieodpłatne przez 
okres do dwunastu miesięcy;

6) „wolontariat” oznacza działanie 
solidarnościowe, przybierające postać 
dobrowolnego działania nieodpłatnego 
prowadzonego przez okres do dwunastu 
miesięcy, dające osobom młodym 
możliwość wniesienia wkładu w pracę 
organizacji uczestniczących związaną z 
działaniami solidarnościowymi, z 
korzyścią dla społeczności, w których 
takie działania są prowadzone;
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Poprawka 26

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;

7) „praktyka zawodowa” oznacza 
płatne działanie solidarnościowe, 
przybierające postać praktyki w miejscu 
pracy w ramach organizacji 
uczestniczącej, trwające od trzech do 
sześciu miesięcy, które można jednokrotnie 
przedłużyć na maksymalny okres 12 
miesięcy, oferowane i opłacane przez 
organizację uczestniczącą przyjmującą 
uczestnika Europejskiego Korpusu 
Solidarności oraz obejmujące element 
edukacyjny umożliwiający zdobycie 
odpowiednich umiejętności i 
doświadczenia;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „praca” oznacza działanie 
solidarnościowe trwające przez okres od 2
do 12 miesięcy, opłacane przez organizację 
uczestniczącą zatrudniającą uczestnika 
Europejskiego Korpusu Solidarności;

8) „praca” oznacza działanie 
solidarnościowe trwające przez okres od 3
do 12 miesięcy, które obejmuje element 
edukacyjno-szkoleniowy, opiera się na 
umowie pisemnej oraz jest oferowane i 
opłacane przez organizację uczestniczącą 
zatrudniającą uczestnika Europejskiego 
Korpusu Solidarności, przy czym nie 
zastępuje istniejącej możliwości 
zatrudnienia ani nie jest jej 
zamiennikiem;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „znak jakości” oznacza certyfikat 
przyznawany organizacji uczestniczącej, 
która chce zapewnić działania 
solidarnościowe w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności jako podmiot 
przyjmujący lub podmiot wspierający;

10) „znak jakości” oznacza certyfikat 
przyznawany organizacji, która chce 
zapewnić działania solidarnościowe,
pełniąc funkcję podmiotu przyjmującego 
albo funkcję podmiotu wspierającego, w 
tym podmiotu wysyłającego, lub obie te 
funkcje, poświadczający, że organizacja 
jest w stanie zapewnić jakość działań 
solidarnościowych zgodnie z zasadami i 
celami Europejskiego Korpusu 
Solidarności, oraz przyznawany zgodnie ze 
szczegółowymi wymogami zależnie od 
rodzaju działania solidarnościowego i 
funkcji organizacji; ustanawia się 
oddzielne znaki jakości dla wolontariatu 
oraz praktyk zawodowych i pracy;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Cele programu Cele programu

1. Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie udziału osób młodych 
i organizacji w łatwo dostępnych 
działaniach solidarnościowych wysokiej 
jakości i w ten sposób przyczynienie się do 
wzmocnienia spójności, solidarności 
i demokracji w Unii i poza jej granicami, 
a równocześnie odpowiedzieć na 
wyzwania społeczne i humanitarne 
w terenie, przy szczególnych staraniach na 
rzecz promowania włączenia społecznego.

1. Ogólnym celem programu jest 
promowanie solidarności, demokracji i 
spójności w Unii i poza jej granicami, 
wspieranie społeczności i reagowanie na 
wyzwania społeczne i humanitarne w
terenie, przy szczególnych staraniach na 
rzecz promowania włączenia społecznego i 
uczestnictwa demokratycznego przez 
zwiększenie udziału osób młodych i 
organizacji w łatwo dostępnych 
działaniach solidarnościowych o wysokiej 
jakości.

2. Celem szczegółowym programu 
jest zapewnianie osobom młodym, w tym 
osobom o mniejszych szansach, łatwo 

2. Celem szczegółowym programu 
jest zapewnianie osobom młodym, w tym 
osobom o mniejszych szansach, łatwo 
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dostępnych możliwości angażowania się 
w działania solidarnościowe w Europie 
i poza jej granicami, przy jednoczesnym 
podnoszeniu ich kompetencji 
i odpowiedniej ich walidacji, jak również 
sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie 
i wchodzeniu na rynek pracy.

dostępnych możliwości angażowania się w
działania solidarnościowe w Europie i poza 
jej granicami, przy jednoczesnym 
podnoszeniu ich kompetencji i
odpowiedniej ich walidacji, rozwijaniu ich 
umiejętności, jak również sprzyjanie ich 
szansom na zatrudnienie i wchodzeniu na 
rynek pracy.

3. Cele programu są realizowane 
w ramach następujących komponentów 
działań:

3. Cele programu są realizowane 
w ramach następujących komponentów 
działań:

a) uczestnictwo osób młodych 
w działaniach solidarnościowych 
podejmujących wyzwania społeczne, 
o którym mowa w art. 6;

a) działania solidarnościowe 
podejmujące wyzwania społeczne, o
których mowa w art. 6;

b) uczestnictwo osób młodych 
w działaniach solidarnościowych 
w zakresie pomocy humanitarnej 
(Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy 
Humanitarnej), o którym mowa w art. 10.

b) Europejski Ochotniczy Korpus 
Pomocy Humanitarnej, o którym mowa w
art. 10.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) praktyki zawodowe i miejsca pracy, 
o których mowa w art. 8,

b) praktyki zawodowe i miejsca pracy 
wysokiej jakości, o których mowa w art. 8, 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ich podejściu w kwestii
angażowania młodzieży z różnych 
środowisk,

d) ich inkluzywnym charakterze i 
faktycznej zdolności do angażowania 
młodzieży z różnych środowisk, w tym 
osób niepełnosprawnych,
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5

Działania wspólne dla obu komponentów Działania wspólne dla obu komponentów

1. Działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d) mają na celu:

1. Działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d) mają na celu:

a) wzmocnienie zdolności organizacji 
uczestniczących do oferowania wysokiej 
jakości projektów coraz większej liczbie 
uczestników Europejskiego Korpusu 
Solidarności,

a) wzmocnienie zdolności organizacji 
uczestniczących do oferowania wysokiej 
jakości projektów coraz większej liczbie 
uczestników Europejskiego Korpusu 
Solidarności,

b) przyciąganie nowych uczestników, 
zarówno osób młodych, jak i organizacji 
uczestniczących,

b) przyciąganie nowych uczestników, 
zarówno osób młodych, jak i organizacji 
uczestniczących,

ba) ułatwianie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do wszystkich oferowanych 
działań;

c) zapewnianie możliwości 
przekazywania informacji zwrotnych 
o działaniach solidarnościowych oraz

c) przekazywanie informacji 
zwrotnych o działaniach 
solidarnościowych oraz

d) przyczynianie się do wymiany 
doświadczeń i zwiększanie poczucia 
przynależności osób i podmiotów 
uczestniczących w Europejskim Korpusie 
Solidarności, a tym samym wspieranie jego 
ogólnych pozytywnych skutków.

d) przyczynianie się do wymiany 
doświadczeń i zwiększanie poczucia 
przynależności osób i podmiotów 
uczestniczących w Europejskim Korpusie 
Solidarności, a tym samym wspieranie jego 
ogólnych pozytywnych skutków.

2. Środki zapewniające jakość 
i wsparcie, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. e) obejmują:

2. Środki zapewniające jakość 
i wsparcie, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. e) obejmują:

a) środki służące zapewnieniu jakości 
wolontariatu, praktyk zawodowych lub 
miejsc pracy, obejmujące szkolenia, 
wsparcie językowe, dodatkowe 
ubezpieczenie, wsparcie przed 
rozpoczęciem działania solidarnościowego 
lub po jego zakończeniu, jak i dalsze 
stosowanie certyfikatu Youthpass, który 
potwierdza i dokumentuje kompetencje 
zdobyte przez uczestników w trakcie 

a) środki służące zapewnieniu jakości 
i dostępności wolontariatu, praktyk 
zawodowych, pracy lub projektów 
solidarnościowych oraz zapewnieniu 
równych szans wszystkim osobom młodym 
w krajach uczestniczących, w tym
szkolenia offline i online, wsparcie 
językowe, ochrona dzieci i 
zagwarantowanie szkoleń i sprawdzania 
przeszłości w przypadku uczestników 
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działań solidarnościowych, środki służące 
budowaniu potencjału oraz wsparcie 
administracyjne dla organizacji 
uczestniczących,

pracujących z dziećmi, wsparcie 
administracyjne dla uczestników i 
organizacji uczestniczących, dodatkowe 
ubezpieczenie, wsparcie przed 
rozpoczęciem działania solidarnościowego 
i w razie konieczności po jego 
zakończeniu, jak i dalsze stosowanie 
certyfikatu Youthpass w celu wskazania i
udokumentowania kompetencji zdobytych
przez uczestników w trakcie działań 
solidarnościowych, środki służące 
budowaniu potencjału oraz wsparcie 
administracyjne dla organizacji 
uczestniczących, 

b) opracowanie i utrzymanie znaku
jakości dla podmiotów chcących zapewnić
działania solidarnościowe w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności,

b) opracowanie i utrzymanie 
odrębnych znaków jakości dla podmiotów 
chcących zapewnić, odpowiednio, 
wolontariat, praktyki zawodowe lub pracę
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności w celu zapewnienia 
zgodności z zasadami i wymogami 
programu, 

c) działalność Centrów Zasobów 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
służąca wspieraniu i podnoszeniu jakości 
realizacji działań Europejskiego Korpusu 
Solidarności oraz usprawnianiu walidacji 
efektów tych działań,

c) działalność Centrów Zasobów 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
służąca wspieraniu i podnoszeniu jakości 
realizacji działań Europejskiego Korpusu 
Solidarności oraz usprawnianiu walidacji 
efektów tych działań,

d) utworzenie, utrzymanie oraz 
aktualizację portalu Europejskiego 
Korpusu Solidarności i innych stosownych 
usług online, a także niezbędnych 
informatycznych systemów wsparcia 
i narzędzi internetowych.

d) utworzenie, utrzymanie oraz 
aktualizację wielojęzycznego portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
i innych stosownych usług online, a także 
niezbędnych informatycznych systemów 
wsparcia i narzędzi internetowych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ROZDZIAŁ III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UCZESTNICTWO OSÓB MŁODYCH W 
DZIAŁANIACH 
SOLIDARNOŚCIOWYCH 
PODEJMUJĄCYCH WYZWANIA 

DZIAŁANIA SOLIDARNOŚCIOWE 
PODEJMUJĄCE WYZWANIA 
SPOŁECZNE
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SPOŁECZNE

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania realizowane w ramach 
komponentu „Uczestnictwo osób młodych 
w działaniach solidarnościowych 
podejmujących wyzwania społeczne” 
przyczyniają się w szczególności do 
wzmocnienia spójności, solidarności 
i demokracji w Unii i poza jej granicami, 
odpowiadając równocześnie na wyzwania 
społeczne, przy szczególnych staraniach na 
rzecz promowania włączenia społecznego.

1. Działania realizowane w ramach 
komponentu „Działania solidarnościowe 
podejmujące wyzwania społeczne” 
przyczyniają się w szczególności do 
wzmocnienia spójności, solidarności i
demokracji w Unii i poza jej granicami, 
odpowiadając równocześnie na wyzwania 
społeczne, przy szczególnych staraniach na 
rzecz promowania włączenia społecznego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) praktyki zawodowe i miejsca pracy, 
o których mowa w art. 8,

b) praktyki zawodowe i miejsca pracy 
wysokiej jakości, o których mowa w art. 8,

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wolontariat, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. a) obejmuje element 
edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje 
praktyki zawodowej ani pracy, nie jest 
równy zatrudnieniu i opiera się na 
pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

1. Wolontariat, o którym mowa w art.
4 ust. 1 lit. a), zapewnia osobom młodym 
możliwość wniesienia wkładu w codzienną 
pracę organizacji prowadzących działania 
solidarnościowe, docelowo na korzyść 
społeczności, w których działania te są 
prowadzone, obejmuje element 
edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje 
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praktyki zawodowej ani pracy, nie jest 
równy zatrudnieniu i opiera się na 
pisemnym porozumieniu o wolontariacie. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 Artykuł 8

Praktyki zawodowe i miejsca pracy Praktyki zawodowe i miejsca pracy

1. Praktyka zawodowa, o której mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. b), opiera się 
w stosownym wypadku na pisemnej 
umowie o praktykę zawodową zgodnie 
z mającymi zastosowanie ramami 
regulacyjnymi państwa, w którym praktyka 
się odbywa, i uwzględnia zasady ram 
jakości staży (2014/C 88/01). Praktyki 
zawodowe nie zastępują pracy.

1. Praktyka zawodowa, o której mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. b), jest zawsze płatna i 
opiera się w stosownym wypadku na 
pisemnej umowie o praktykę zawodową, 
zawartej na początku okresu praktyki
zgodnie z mającymi zastosowanie ramami 
regulacyjnymi państwa, w którym praktyka 
się odbywa, określającej cele edukacyjne, 
warunki pracy, czas trwania praktyki, 
wynagrodzenie uczestnika oraz prawa i
obowiązki stron, i uwzględnia zasady ram 
jakości staży (2014/C 88/01). Praktyki 
zawodowe nie zastępują pracy.

2. Praca, o której mowa w art. 4 ust. 1 
lit. b), jest oparta na umowie o pracę 
zgodnie z krajowymi ramami 
regulacyjnymi państwa uczestniczącego, 
w którym praca jest wykonywana. 
Wsparcie finansowe dla organizacji 
uczestniczących oferujących miejsca 
pracy nie jest świadczone dłużej niż 12 
miesięcy w przypadku, gdy trwanie umowy 
o pracę przekracza 12 miesięcy.

2. Praca, o której mowa w art. 4 ust. 1 
lit. b), jest oparta na pisemnej umowie o
pracę zgodnej ze wszystkimi warunkami 
zatrudnienia określonymi w prawie 
krajowym, mających zastosowanie 
układach zbiorowych lub w obu tych 
systemach uregulowań w państwie, w 
którym praca jest wykonywana. Jeżeli 
okres obowiązywania umowy o pracę 
przekracza dwanaście miesięcy, 
organizacjom uczestniczącym oferującym 
pracę udziela się wsparcia finansowego 
nie dłużej niż przez 12 miesięcy. 

3. Praktyki zawodowe i praca 
obejmują element edukacyjno-
szkoleniowy.

3. Praktyki zawodowe i praca 
obejmują element edukacyjno-
szkoleniowy, aby pomóc uczestnikowi w 
zdobyciu odpowiedniego doświadczenia w 
celu rozwijania kompetencji przydatnych 
uczestnikom w ich rozwoju osobistym, 
edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i 
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zawodowym.

4. Mogą one mieć miejsce w państwie 
innym niż państwo zamieszkania 
uczestnika (wolontariat transgraniczny) lub 
w państwie zamieszkania uczestnika 
(wolontariat krajowy).

4. Mogą one mieć miejsce w państwie 
innym niż państwo zamieszkania 
uczestnika (wolontariat transgraniczny) lub 
w państwie zamieszkania uczestnika 
(wolontariat krajowy).

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie finansowe działań 
solidarnościowych, o których mowa w 
art. 7 i 8, wynosi orientacyjnie 80 % z 
przeznaczeniem na wolontariat i projekty 
solidarnościowe oraz 20 % z 
przeznaczeniem na praktyki zawodowe 
albo pracę lub obie te formy, przy 
maksymalnym pułapie 20 % na działania 
krajowe.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw. Kwota 
ta jest udostępniana w równym stopniu na 
wszystkie trzy komponenty programu i jest 
rozdzielana stosownie do możliwych do 
wykazania potrzeb związanych z danymi 
projektami i działaniami.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby młode w wieku 17–30 lat chcące 
uczestniczyć w Europejskim Korpusie 
Solidarności rejestrują się na portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 
W chwili rozpoczęcia wolontariatu, 
praktyki zawodowej, pracy lub projektu 
solidarnościowego młoda osoba musi 
jednak mieć ukończone 18 lat i nie więcej 
niż 30 lat.

Osoby młode w wieku 17–30 lat chcące 
uczestniczyć w Europejskim Korpusie 
Solidarności rejestrują się na portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności, który 
jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
W chwili rozpoczęcia wolontariatu, 
praktyki zawodowej, pracy lub projektu 
solidarnościowego młoda osoba musi 
jednak mieć ukończone 18 lat. 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 Artykuł 16

Organizacje uczestniczące Organizacje uczestniczące

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 podmioty 
publiczne lub prywatne oraz organizacje 
międzynarodowe, o ile uzyskały one znak 
jakości Europejskiego Korpusu 
Solidarności poświadczający, że oferują 
one działania zgodne z zasadami i celami 
Europejskiego Korpusu Solidarności i w 
pełni odpowiadające definicji działania 
solidarnościowego w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z 
rozporządzeniem (UE, Euratom) 
2018/1046 dotacje nie mogą mieć na celu 
ani nie mogą powodować generowania 
zysków. 

2. Wniosek podmiotu o uzyskanie 
statusu organizacji uczestniczącej 
w Europejskim Korpusie Solidarności jest 
rozpatrywany przez właściwy organ 
wykonawczy Europejskiego Korpusu 
Solidarności, przy uwzględnieniu zasad 

2. Wniosek podmiotu o uzyskanie 
statusu organizacji uczestniczącej 
w Europejskim Korpusie Solidarności jest 
rozpatrywany przez właściwy organ 
wykonawczy Europejskiego Korpusu 
Solidarności, przy uwzględnieniu zasad 
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równego traktowania, równości szans 
i niedyskryminacji, unikania zastępowania 
rzeczywistego zatrudnienia, świadczenia 
wysokiej jakości działań o charakterze 
edukacyjnym, skupiających się na rozwoju 
osobistym, społeczno-edukacyjnym 
i zawodowym, odpowiednich ustaleń 
dotyczących szkolenia, pracy 
i wolontariatu, bezpiecznego i godnego 
środowiska i warunków, oraz zasady 
niedochodowości, zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym. Wyżej 
wymienione zasady gwarantują, czy
działania organizacji spełniają wymogi 
Europejskiego Korpusu Solidarności.

równego traktowania, równości szans 
i niedyskryminacji, unikania zastępowania 
rzeczywistego zatrudnienia, świadczenia 
wysokiej jakości działań o charakterze 
edukacyjnym, skupiających się na rozwoju 
osobistym, społeczno-edukacyjnym 
i zawodowym, odpowiednich ustaleń 
dotyczących szkolenia, pracy i
wolontariatu, bezpiecznego i godnego 
środowiska i warunków, w tym polityki i 
procedur mających na celu zapewnienie 
ochrony dzieci podczas danych działań, 
przestrzegania międzynarodowych norm w 
dziedzinie praw człowieka, zobowiązania 
do położenia kresu umieszczaniu dzieci i 
osób niepełnosprawnych w placówkach 
stałego pobytu oraz do przestrzegania
zasady niedochodowości, zgodnie z
rozporządzeniem finansowym. Wyżej 
wymienione zasady gwarantują, czy 
działania organizacji spełniają wymogi 
Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak 
jakości przyznawany jest wyłącznie 
organizacjom zobowiązującym się do 
przestrzegania tych zasad. Ich 
przestrzeganie podlega kontroli zgodnie z 
art. 26 i 27 niniejszego rozporządzenia. 

3. W wyniku oceny podmiotowi może 
zostać przyznany znak jakości 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Uzyskany znak podlega okresowej ocenie 
i może zostać cofnięty.

3. W wyniku oceny podmiotowi może 
zostać przyznany znak jakości 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Uzyskany znak podlega okresowej ocenie 
lub ewentualnej ponownej ocenie na 
wniosek uczestników i może zostać 
cofnięty. Każdy podmiot, który dokonuje 
istotnej zmiany zakresu swojej 
działalności, powiadamia o tym właściwy 
organ wykonawczy, tak by mógł on 
przeprowadzić ponowną ocenę. Proces 
przyznawania znaku jakości w zakresie 
wolontariatu musi się różnić od procesu 
przyznawania takiego znaku dotyczącego 
pracy i praktyk zawodowych. 

4. Podmiot, który uzyskał znak 
jakości Europejskiego Korpusu 
Solidarności, uzyskuje dostęp do portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności jako 
podmiot przyjmujący lub podmiot 
wspierający, lub w obu tych rolach, i może 

4. Podmiot, który uzyskał znak 
jakości Europejskiego Korpusu 
Solidarności, uzyskuje dostęp do portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności jako 
podmiot przyjmujący lub podmiot 
wspierający, lub w obu tych rolach, i może 
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składać zarejestrowanym kandydatom 
oferty działań solidarnościowych.

składać zarejestrowanym kandydatom 
oferty działań solidarnościowych.

4a. Organizacjom uczestniczącym, 
którym przyznano znak jakości, 
udostępnia się platformę umożliwiającą 
łatwe wyszukiwanie odpowiednich 
kandydatów, aby ułatwić proces 
podejmowania działań solidarnościowych 
zarówno uczestnikom, jak i organizacjom 
uczestniczącym.

4b. Organizacje uczestniczące 
ułatwiają promowanie Europejskiego 
Korpusu Solidarności, oferując byłym 
uczestnikom możliwość dzielenia się 
doświadczeniem i pełnienia roli 
ambasadorów wobec potencjalnego 
następnego pokolenia uczestników 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
przez ułatwianie tworzenia sieci 
kontaktów.

5. Znak jakości Europejskiego 
Korpusu Solidarności nie prowadzi 
automatycznie do uzyskania finansowania 
ze środków Europejskiego Korpusu 
Solidarności.

5. Znak jakości Europejskiego 
Korpusu Solidarności nie prowadzi 
automatycznie do uzyskania finansowania 
ze środków Europejskiego Korpusu 
Solidarności.

6. Działania solidarnościowe 
i związane z nimi środki zapewniające 
jakość i wsparcie oferowane przez 
organizację uczestniczącą mogą otrzymać 
finansowanie ze środków Europejskiego 
Korpusu Solidarności lub z innych źródeł 
finansowania, niezależnych od budżetu 
Unii.

6. Działania solidarnościowe 
i związane z nimi środki zapewniające 
jakość i wsparcie oferowane przez 
organizację uczestniczącą mogą otrzymać 
finansowanie ze środków Europejskiego 
Korpusu Solidarności lub z innych źródeł 
finansowania, niezależnych od budżetu 
Unii.

7. Dla organizacji uczestniczących 
w kontekście działań, o których mowa 
w art. 11, priorytetem jest ochrona 
i bezpieczeństwo wolontariuszy.

7. Dla organizacji uczestniczących 
w kontekście działań, o których mowa 
w art. 11, priorytetem jest ochrona 
i bezpieczeństwo wolontariuszy.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencje narodowe, o których 3. Agencje narodowe, o których 
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mowa w art. 23, opracowują spójną 
strategię dotyczącą skutecznego 
informowania, jak również 
rozpowszechniania i wykorzystywania 
wyników działań wspieranych w ramach 
akcji, którymi zarządzają w ramach 
programu, oraz wspomagają Komisję 
w wypełnianiu ogólnego zadania 
dotyczącego rozpowszechniania 
informacji na temat programu, w tym 
informacji w odniesieniu do akcji 
i działań, którymi zarządza się na szczeblu 
krajowym i unijnym, oraz jego wyników, 
a także informują zainteresowane grupy 
docelowe o akcjach i działaniach 
podejmowanych w ich państwie.

mowa w art. 23, opracowują polityki 
skutecznych działań informacyjnych. 
Polityki te dotyczą również osób młodych 
o mniejszych możliwościach, w tym 
zamieszkałych na obszarach oddalonych, 
a także upowszechniania i 
wykorzystywania wyników działalności 
wspieranej w ramach działań, którymi 
zarządzają, w stosownych przypadkach 
również z udziałem organizacji 
młodzieżowych i wyspecjalizowanych 
młodzieżowych serwisów informacyjnych.

Działania komunikacyjne służą również 
komunikacji w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, pod warunkiem że są 
one związane z celami ogólnymi 
niniejszego rozporządzenia oraz posiadają 
wartość dodaną i stanowią o widoczności 
Unii.

Do celów komunikacji i upowszechniania 
informacji dotyczących Europejskiego 
Korpusu Solidarności organizacje 
uczestniczące posługują się nazwą 
„Europejski Korpus Solidarności”.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja organizuje regularne 
spotkania i szkolenia z siecią agencji 
narodowych i dla tej sieci, aby zapewnić 
spójną realizację Europejskiego Korpusu 
Solidarności we wszystkich państwach 
uczestniczących. Komisja regularnie 
konsultuje się z kluczowymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
z organizacjami uczestniczącymi, 
w kwestiach związanych z wdrażaniem 
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Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki na potrzeby monitorowania 
i sprawozdawczości:

Europejski Korpus Solidarności jest ściśle 
monitorowany, aby oszacować zakres 
osiągnięcia celu ogólnego i celów 
szczegółowych, a także śledzić jego 
wykonanie, wyniki i skutki. W tym celu 
ustanawia się minimalny zestaw 
wskaźników służący za podstawę 
przyszłego szczegółowego programu
monitorowania wykonania, wyników i 
skutków Europejskiego Korpusu 
Solidarności i zawierający rozszerzony 
zestaw wskaźników jakościowych i 
ilościowych:

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Załącznik

Wskaźniki na potrzeby monitorowania 
i sprawozdawczości:

Wskaźniki wykonania

a) liczba uczestników działań 
solidarnościowych,

a) liczba uczestników wolontariatu 
(działalność w kraju i działalność 
transgraniczna) w podziale na kraj, wiek, 
płeć, doświadczenie zawodowe i poziom 
wykształcenia;

b) odsetek uczestników pochodzących 
ze środowisk defaworyzowanych oraz

b) liczba uczestników praktyk 
zawodowych (działalność w kraju i 
działalność transgraniczna) w podziale na 
kraj, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe 
i poziom wykształcenia;

c) liczba organizacji posiadających 
znak jakości Europejskiego Korpusu 

c) liczba uczestników pracujących 
(działalność w kraju i działalność 
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Solidarności. transgraniczna) w podziale na kraj, wiek, 
płeć, doświadczenie zawodowe i poziom 
wykształcenia;

ca) liczba uczestników projektów 
solidarnościowych w podziale na kraj, 
wiek, płeć, doświadczenie zawodowe i 
poziom wykształcenia;

cb) liczba organizacji posiadających 
znak jakości, w podziale na kraj i 
otrzymane finansowanie;

cc) liczba uczestniczących osób 
młodych o mniejszych możliwościach. 
Wskaźniki wyników (wskaźniki złożone)

cd) liczba uczestników zgłaszających 
pozytywne wyniki nauczania;

ce) liczba uczestników, których wyniki 
nauczania zostały uznane i którzy w 
dowód uznania otrzymali certyfikat, taki 
jak Youthpass, lub inny rodzaj 
formalnego uznania uczestnictwa w 
Europejskim Korpusie Solidarności;

cf) ogólny poziom zadowolenia 
uczestników w odniesieniu do jakości 
działań;

cg) liczba osób otrzymujących 
wsparcie, bezpośrednio lub pośrednio, 
dzięki działaniom solidarnościowym.

Ponadto zapewnia się w stosownym 
przypadku spójność z kluczowymi 
wskaźnikami dotyczącymi młodzieży, o 
których mowa w załączniku [XX do 
nowego rozporządzenia w sprawie 
programu Erasmus +].
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