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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Solidarność, będąca fundamentem Unii Europejskiej, jest również dla Europejczyków jedną z 

głównych wartości. Nie jest przesadą stwierdzenie, że solidarność jest czynnikiem sukcesu 

Unii Europejskiej. Ma ona olbrzymi potencjał uwalniania zasobów empatii, wzajemnej troski 

i pozytywnych interakcji zarówno między narodami, jak i indywidualnymi osobami. Dlatego 

też powinniśmy podtrzymać i wzmocnić ideę solidarności w umysłach Europejczyków. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że Europejski Korpus Solidarności jest 

wspaniałym narzędziem w dążeniu do tego celu, dlatego też z wielkim zadowoleniem przyjął 

ideę ogłoszoną w orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r., następujący po nim 

komunikat Komisji pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r. oraz 

wiosek ustawodawczy z dnia 1 czerwca 2017 r. Zwiększone zaangażowanie w działania 

solidarnościowe młodych ludzi ze wszystkich państw europejskich ma potencjał wzmocnienia 

solidarności i spójności w Europie, a także może przyczynić się do skutecznego podjęcia 

wyzwań społecznych i spełnienia niezaspokojonych potrzeb w uczestniczących państwach i 

regionach. Ponadto będzie wsparciem rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi, gdyż 

uczestnicząc w tych działaniach, będą oni nabywać nowych umiejętności. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera utworzenie Europejskiego Korpusu 

Solidarności skupionego na dwóch rodzajach zadań: z jednej strony projektach 

solidarnościowych i stażach na zasadzie wolontariatu, a z drugiej strony praktykach 

zawodowych i miejscach pracy. Podczas gdy pierwszy rodzaj działań niewątpliwie powinien 

stanowić podstawę przyszłego Europejskiego Korpusu Solidarności, drugi rodzaj działań daje 

młodym ludziom istotną szansę na wejście na rynek pracy i uzyskanie możliwości zdobycia 

wysokiej jakości zatrudnienia. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej 

proponuje, by nieznacznie zmienić orientacyjne proporcje w podziale środków budżetowych 

między te dwa rodzaje działań i zwiększyć do 30 % wsparcie finansowe przeznaczone na 

praktyki zawodowe i możliwości zatrudnienia. 

Łączna kwota 341 500 000 EUR przeznaczona na wdrażanie Europejskiego Korpusu 

Solidarności w okresie do 31 grudnia 2020 r. umożliwi zaangażowanie w działania 

solidarnościowe 100 000 młodych ludzi. Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera 

propozycję Komisji, by kwotę tę zgromadzić za pomocą różnych istniejących programów UE, 

w tym 35 000 000 EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej jednak uważa, że 

główny wkład powinien pochodzić ze środków programu Erasmus+ przyznanych na 

finansowanie działań w ramach wolontariatu europejskiego, które obecnie wchodziłyby w 

zakres działań objętych wsparciem na mocy tego rozporządzenia. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej ma nadzieję, że wniosek będzie czerpał z doświadczeń 

i najlepszych praktyk opracowanych z ramach wolontariatu europejskiego i że doprowadzi do 

zwiększenia synergii i komplementarności z innymi funduszami i programami UE, tak aby 

jego potencjał mógł zostać jak najpełniej wykorzystany. 

Komisja Rozwoju Regionalnego uważa, że środki uproszczenia są niezwykle ważnym 

czynnikiem zwiększonej skuteczności i efektywności projektów realizowanych ze wsparciem 

z budżetu UE. Z tego powodu sprawozdawca komisji opiniodawczej zaproponował kilka 

zmian, które są spójne z tymi zasadami i dają gwarancję, że beneficjenci nie zostaną 

obciążeni zbędnymi wymogami i formalnościami.  

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa również, że Europejski Korpus Solidarności 
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będzie miał olbrzymi pozytywny wpływ nie tylko na młodych ludzi, którzy dzięki niemu 

zostaną zmobilizowani do działania, ale także na lokalne społeczności, dlatego też dążył do 

wzmocnienia lokalnego i regionalnego wymiaru tego rozporządzenia. 

 

POPRAWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego 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 czym młodzi Europejczycy 

chcą pomóc, wykazując swoją solidarność 

w praktyce. 

(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 czym młodzi Europejczycy 

chcą pomóc, wykazując swoją solidarność 

w praktyce, a wartość ta pobudza 

zainteresowanie młodych ludzi wspólnym 

europejskim projektem. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W komunikacie pt. „Europejski 

Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 

2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę 

wzmocnienia podstaw prac na rzecz 

solidarności w całej Europie, aby zapewnić 

młodzieży więcej lepszych możliwości 

podejmowania działań solidarnościowych 

o szerokim zasięgu oraz aby wspierać 

podmioty krajowe i lokalne w ich próbach 

stawienia czoła różnym wyzwaniom i 

kryzysom. Komunikatem tym Komisja 

(3) W komunikacie pt. „Europejski 

Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 

2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę 

wzmocnienia podstaw prac na rzecz 

solidarności w całej Europie, aby zapewnić 

młodzieży więcej lepszych możliwości 

podejmowania działań solidarnościowych 

o szerokim zasięgu oraz aby wspierać 

podmioty krajowe, regionalne i lokalne w 

ich próbach stawienia czoła różnym 

wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem 
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rozpoczęła pierwszy etap Europejskiego 

Korpusu Solidarności, w czasie którego 

zmobilizowano różne programy unijne w 

celu zaoferowania młodzieży z całej UE 

możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki 

zawodowej lub pracy. Działania te, 

wdrożone przed wejściem lub po wejściu 

w życie niniejszego rozporządzenia, 

powinny nadal opierać się na stosowaniu 

zasad i warunków określonych w 

poszczególnych programach Unii, w 

ramach których finansowano te działania w 

czasie pierwszego etapu Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

czasie którego zmobilizowano różne 

programy unijne w celu zaoferowania 

młodzieży z całej UE możliwości podjęcia 

wolontariatu, praktyki zawodowej, 

możliwości rozwoju osobistego lub pracy. 

Działania te, wdrożone przed wejściem lub 

po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia, powinny nadal opierać się 

na stosowaniu zasad i warunków 

określonych w poszczególnych 

programach Unii, w ramach których 

finansowano te działania w czasie 

pierwszego etapu Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

_________________ _________________ 

18 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów Europejski Korpus 

Solidarności, COM(2016) 942 final z 

7.12.2016. 

18 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów Europejski Korpus 

Solidarności, COM(2016) 942 final z 

7.12.2016. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Młodzieży należy zapewnić łatwo 

dostępne możliwości zaangażowania się w 

działania solidarnościowe, które mogłyby 

umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania 

do działania 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 wspierałyby 

także mobilność młodych wolontariuszy, 

stażystów i pracowników. 

(4) Młodzieży należy zapewnić łatwo 

dostępne możliwości zaangażowania się w 

działania solidarnościowe, które mogłyby 

umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania 

do działania na rzecz społeczności państw 

członkowskich oraz zdobycie przydatnego 

doświadczenia i wiedzy, przydatnych 

umiejętności i kompetencji w kontekście 

ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, 

społecznego, obywatelskiego i 

zawodowego, a tym samym zwiększenie 

ich szans na zatrudnienie. Działania te 

wspierałyby także mobilność młodych 

wolontariuszy, stażystów i pracowników. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) 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 finansowo dostępne dla 

młodzieży oraz zostać wdrożone w 

bezpiecznych i zdrowych warunkach. 

(5) Działania solidarnościowe 

oferowane młodzieży powinny być 

wysokiej jakości, uwzględniać ich 

umiejętności i być ściśle powiązane z 

rozwojem społeczeństwa w takim sensie, iż 

powinny stanowić odpowiedź na kluczowe 

wyzwania społeczne, przyczyniać się do 

wzmocnienia społeczności lokalnych i 

spójności społecznej, oferować młodzieży 

możliwość zdobycia cennej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, być finansowo 

dostępne dla młodzieży oraz zostać 

wdrożone w bezpiecznych i zdrowych 

warunkach. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Europejski Korpus Solidarności 

zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy 

do działań solidarnościowych w całej Unii 

Europejskiej. Należy zapewnić spójność i 

komplementarność tych ram z innymi 

stosownymi politykami i programami Unii. 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

wykorzystywać mocne strony i synergię 

dotychczasowych programów, zwłaszcza 

wolontariatu europejskiego. Powinien on 

także uzupełniać starania państw 

członkowskich na rzecz wspierania 

młodzieży i ułatwiania im przejścia od 

szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji 

dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im 

dodatkowych możliwości wejścia na rynek 

pracy w formie praktyk zawodowych lub 

stanowisk pracy w dziedzinach związanych 

z solidarnością w ich stosownych 

(6) Europejski Korpus Solidarności 

zapewniłby główny punkt kontaktowy do 

działań solidarnościowych w całej Unii 

Europejskiej, dostępny bez jakiejkolwiek 

dyskryminacji ze względu przynależność 

do danej warstwy społecznej. Należy 

zapewnić spójność i komplementarność 

tych ram z innymi stosownymi politykami 

i programami Unii. Europejski Korpus 

Solidarności powinien wykorzystywać 

mocne strony i synergię dotychczasowych 

programów, zwłaszcza wolontariatu 

europejskiego. Powinien on także 

uzupełniać starania państw członkowskich, 

regionów, miast i społeczności lokalnych 
na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania 

im przejścia od szkoły do zatrudnienia w 

ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez 

zapewnienie im dodatkowych możliwości 
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państwach członkowskich oraz w 

kontekście transgranicznym. Należy 

zapewnić komplementarność z 

dotychczasowymi unijnymi sieciami 

związanymi z działaniami w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

takimi jak europejska sieć 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. 

wejścia na rynek pracy w formie praktyk 

zawodowych lub stanowisk pracy w 

dziedzinach związanych z solidarnością w 

ich stosownych państwach członkowskich 

oraz w kontekście transgranicznym. Należy 

zapewnić komplementarność z 

dotychczasowymi unijnymi sieciami 

związanymi z działaniami w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

takimi jak europejska sieć publicznych 

służb zatrudnienia, sieci EURES i 

Eurodesk oraz program „Mobilna 

młodzież”. Ponadto należy zapewnić 

komplementarność między 

dotychczasowymi mechanizmami 

powiązanymi, zwłaszcza krajowymi 

programami na rzecz solidarności i 

programami wspierania mobilności 

młodzieży, również na poziomie 

regionalnym i lokalnym, a Europejskim 

Korpusem Solidarności, wykorzystując w 

stosownych przypadkach sprawdzone 

rozwiązania. 

_________________ _________________ 

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji 

dla młodzieży (2013/C 120/01). 

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji 

dla młodzieży (2013/C 120/01). 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

programom unijnym takim jak Fundusz 

Azylu, Migracji i Integracji, program 

„Europa dla Obywateli”, Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 

działań w dziedzinie zdrowia wniesienie 

wkładu w realizację celów Europejskiego 

Korpusu Solidarności poprzez wspieranie 

jego działań. Wkład ten powinien być 

(7) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

programom unijnym takim jak Fundusz 

Azylu, Migracji i Integracji, program 

„Europa dla Obywateli”, Europejski 

Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, program działań w 

dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w 

realizację celów Europejskiego Korpusu 

Solidarności poprzez wspieranie jego 
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finansowany zgodnie z odpowiednimi 

aktami podstawowymi stosownych 

programów. Po uzyskaniu ważnego znaku 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności beneficjenci powinni uzyskać 

dostęp do portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności oraz mieć zapewnione środki 

dotyczące jakości i wsparcia w zależności 

od rodzaju oferowanych działań. 

działań. Wkład ten powinien być 

finansowany zgodnie z odpowiednimi 

aktami podstawowymi stosownych 

programów i na zasadzie 

komplementarności z dotychczasowymi 

politykami Unii, jak polityka spójności, i 

nie powinien wywierać negatywnego 

wpływu na istniejące programy 

operacyjne w ramach unijnej polityki 

spójności, natomiast powinien być 

uzależniony od dostępnych środków 

związanych z ich wykorzystaniem. Po 

uzyskaniu ważnego znaku jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

beneficjenci powinni uzyskać dostęp do 

portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności oraz mieć zapewnione środki 

dotyczące jakości i wsparcia w zależności 

od rodzaju oferowanych działań. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Europejski Korpus Solidarności 

powinien otwierać osobom młodym nowe 

możliwości odbycia wolontariatu, praktyki 

zawodowej lub podjęcia pracy w 

dziedzinach związanych z solidarnością, a 

także dawać im możliwość opracowywania 

lub rozwijania projektów 

solidarnościowych z ich własnej 

inicjatywy. Takie możliwości powinny 

wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, 

społeczny, obywatelski i zawodowy. 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

również wspierać działania służące 

tworzeniu sieci kontaktów na rzecz 

uczestników i organizacji Europejskiego 

Korpusu Solidarności, a także środki 

zapewniające jakość działań objętych 

wsparciem i usprawniające system 

walidacji efektów uczenia się. 

(8) Europejski Korpus Solidarności 

powinien otwierać osobom młodym nowe 

możliwości odbycia wolontariatu, praktyki 

zawodowej lub podjęcia pracy w 

dziedzinach związanych z solidarnością, a 

także dawać im możliwość opracowywania 

i rozwijania transnarodowych i 

transgranicznych programów i projektów 

solidarnościowych z ich własnej 

inicjatywy. Takie możliwości powinny 

wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, 

społeczny, obywatelski i zawodowy i 

powinny przyczyniać się do prawdziwego 

obywatelstwa europejskiego oraz większej 

solidarności wśród młodzieży, aby ułatwić 

jej później dostęp do rynku pracy. 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

również wspierać działania służące 

tworzeniu sieci kontaktów na rzecz 

uczestników i organizacji Europejskiego 

Korpusu Solidarności, umożliwiając im 
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wymianę najlepszych praktyk, a także 

środki zapewniające jakość działań 

objętych wsparciem i usprawniające 

system walidacji efektów uczenia się. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) 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 i zwiększyć produktywność 

młodzieży oraz ułatwić im przejście od 

edukacji do zatrudnienia, zwiększając ich 

szanse na rynku pracy. Oferowane w 

ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności możliwości odbywania 

praktyk zawodowych powinny być 

opłacane przez organizację uczestniczącą i 

być zgodne z zasadami jakości 

określonymi w zaleceniu Rady z dnia 10 

marca 2014 r. w sprawie ram jakości 

staży21. Oferowane praktyki zawodowe i 

miejsca pracy powinny być dla młodzieży 

krokiem do wejścia na rynek pracy, a 

zatem powinno im towarzyszyć adekwatne 

wsparcie po odbyciu stażu. Stosowne 

podmioty rynku pracy, zwłaszcza 

publiczne i prywatne służby zatrudnienia, 

partnerów społecznych oraz izby handlu, 

powinny zapewniać ułatwienia w zakresie 

praktyk zawodowych i podjęcia pracy. 

Jako organizacje uczestniczące powinny 

one móc ubiegać się o dofinansowanie za 

pośrednictwem stosownej struktury 

wykonawczej Europejskiego Korpusu 

Solidarności, mającej na celu 

pośredniczenie między młodymi 

uczestnikami a pracodawcami oferującymi 

możliwość odbycia praktyki zawodowej 

(10) Praktyki zawodowe i miejsca pracy 

w dziedzinach związanych z solidarnością 

mogą zapewnić młodzieży niezbędne 

podstawy będące źródłem dodatkowych 
możliwości wejścia na rynek pracy, 

przyczyniając się jednocześnie do 

rozwiązania kluczowych problemów 

społecznych. Może to poprawić szanse na 

zatrudnienie i zwiększyć produktywność 

młodzieży, również w oparciu o osobiste 

umiejętności każdej osoby, oraz ułatwić im 

przejście od edukacji do zatrudnienia, 

zwiększając ich szanse na rynku pracy. 

Oferowane w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności możliwości 

odbywania praktyk zawodowych powinny 

być opłacane przez organizację 

uczestniczącą i opierać się na zasadach 

jakości określonych w zaleceniu Rady z 

dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

jakości staży. Oferowane praktyki 

zawodowe i miejsca pracy powinny być 

dla młodzieży krokiem do wejścia na rynek 

pracy, a zatem powinno im towarzyszyć 

adekwatne wsparcie po odbyciu stażu. 

Stosowne podmioty rynku pracy, 

zwłaszcza publiczne i prywatne służby 

zatrudnienia, partnerów społecznych oraz 

izby handlu, powinny zapewniać 

ułatwienia w zakresie praktyk 

zawodowych i podjęcia pracy. Jako 

organizacje uczestniczące powinny one 

móc ubiegać się o dofinansowanie za 

pośrednictwem stosownej struktury 

wykonawczej Europejskiego Korpusu 

Solidarności, mającej na celu 
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lub podjęcia pracy w sektorach związanych 

z solidarnością. 

pośredniczenie między młodymi 

uczestnikami a pracodawcami oferującymi 

możliwość odbycia praktyki zawodowej 

lub podjęcia pracy w sektorach związanych 

z solidarnością. 

_________________ _________________ 

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. 

w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 

27.3.2014, s. 1). 

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. 

w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 

27.3.2014, s. 1). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Duch inicjatywy młodzieży jest 

istotną wartością dla społeczeństwa oraz 

rynku pracy. Europejski Korpus 

Solidarności powinien przyczyniać 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 okazję do 

wypróbowania pomysłów i wspierania 

osób młodych przy samodzielnym 

inicjowaniu działań solidarnościowych. 

Mogą one także służyć za odskocznię w 

dalszym zaangażowaniu w działania 

solidarnościowe i być pierwszym krokiem 

na rzecz wspierania uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 

podejmowaniu samozatrudnienia lub 

zakładaniu stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów 

aktywnie działających w sektorach 

zaangażowanych w działania 

solidarnościowe, non-profit i działania na 

rzecz młodzieży. 

(11) Duch inicjatywy młodzieży jest 

istotną wartością dla społeczeństwa oraz 

rynku pracy. Europejski Korpus 

Solidarności powinien przyczyniać się do 

pielęgnowania tego aspektu poprzez 

oferowanie młodzieży możliwości 

opracowywania lub rozwijania ich 

własnych projektów ukierunkowanych na 

specyficzne wyzwania i służących 

społecznościom lokalnym, zwłaszcza 

społecznościom na odizolowanych i 

marginalizowanych obszarach. Projekty te 

powinny stanowić okazję do 

wypróbowania pomysłów i wspierania 

osób młodych przy samodzielnym 

inicjowaniu działań solidarnościowych. 

Mogą one także służyć za odskocznię w 

dalszym zaangażowaniu w działania 

solidarnościowe i być pierwszym krokiem 

na rzecz wspierania uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 

podejmowaniu samozatrudnienia lub 

zakładaniu stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów 

aktywnie działających w sektorach 

zaangażowanych w działania 

solidarnościowe, non-profit i działania na 

rzecz młodzieży. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Szczególną uwagę należy zwrócić 

na zapewnienie jakości staży i innych 

możliwości oferowanych w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

szczególności przez oferowanie 

uczestnikom szkoleń, wsparcia 

językowego, ubezpieczenia, wsparcia 

administracyjnego oraz wsparcia po 

zakończeniu stażu, a także na walidację 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

zdobytych w czasie stażu w Europejskim 

Korpusie Solidarności. 

(13) Szczególną uwagę należy zwrócić 

na zapewnienie jakości staży i innych 

możliwości oferowanych w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

szczególności przez oferowanie 

uczestnikom szkoleń, w tym w dziedzinie 

świadomości kulturowej i wsparcia 

językowego, ubezpieczenia, wsparcia 

administracyjnego oraz wsparcia 

logistycznego przed stażem i po 

zakończeniu stażu, a także na walidację 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

zdobytych w czasie stażu w Europejskim 

Korpusie Solidarności. W przypadku gdy 

działania podejmowane przez uczestników 

mają być realizowane w środowisku 

niebezpiecznym, np. w warunkach po 

katastrofie, należy zapewnić prewencyjne 

kursy w dziedzinie bezpieczeństwa. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Aby zapewnić wpływ staży w 

ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności na rozwój osobisty, 

edukacyjny, społeczny, obywatelski i 

zawodowy uczestników, wiedza, 

umiejętności i kompetencje stanowiące 

efekty uczenia się uzyskane podczas stażu 

powinny być właściwie zidentyfikowane i 

udokumentowane, zgodnie z 

okolicznościami i specyfiką danego kraju 

oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 

grudnia 2012 r. w sprawie walidacji 

uczenia się pozaformalnego i 

nieformalnego22. 

(14) Aby zapewnić wpływ staży w 

ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności na rozwój osobisty, 

edukacyjny, społeczny, obywatelski i 

zawodowy uczestników, należy opracować 

system uznawania umiejętności nabytych 

dzięki realizowanemu w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

wolontariatu, natomiast wiedza, 

umiejętności i kompetencje stanowiące 

efekty uczenia się uzyskane podczas stażu 

powinny być właściwie zidentyfikowane i 

udokumentowane, zgodnie z 

okolicznościami i specyfiką danego kraju 
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oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 

grudnia 2012 r. w sprawie walidacji 

uczenia się pozaformalnego i 

nieformalnego. 

_______________ _________________ 

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). 

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). 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Należy wprowadzić znak jakości w 

celu zapewnienia przestrzegania przez 

organizacje uczestniczące zasad i 

wymogów Karty Europejskiego Korpusu 

Solidarności w zakresie ich praw i 

obowiązków na wszystkich etapach 

doświadczenia solidarności. Uzyskanie 

znaku jakości powinno być warunkiem 

wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno 

automatycznie prowadzić do finansowania 

w ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

(15) Należy wprowadzić znak jakości w 

celu zapewnienia przestrzegania przez 

organizacje uczestniczące zasad i 

wymogów Karty Europejskiego Korpusu 

Solidarności w zakresie ich praw i 

obowiązków na wszystkich etapach 

doświadczenia solidarności. Uzyskanie 

znaku jakości w oparciu o wspólne 

kryteria uznane na szczeblu UE powinno 

być warunkiem wstępnym uczestnictwa, 

lecz nie powinno automatycznie prowadzić 

do finansowania w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Centrum zasobów Europejskiego 

Korpusu Solidarności powinno pomóc 

organom wykonawczym, organizacjom 

uczestniczącym oraz osobom młodym 

działającym w Europejskim Korpusie 

Solidarności w podniesieniu jakości 

wdrożenia i działań Europejskiego 

(16) Centrum zasobów Europejskiego 

Korpusu Solidarności powinno pomóc 

organom wykonawczym, organizacjom 

uczestniczącym oraz osobom młodym 

działającym w Europejskim Korpusie 

Solidarności w podniesieniu jakości 

wdrożenia i działań Europejskiego 
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Korpusu Solidarności oraz w lepszej 

identyfikacji i walidacji kompetencji 

zdobytych w czasie tych działań. 

Korpusu Solidarności oraz w lepszej 

identyfikacji, walidacji i poświadczaniu 

kompetencji zdobytych w czasie tych 

działań. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Należy stale ulepszać portal 

Europejskiego Korpusu Solidarności, aby 

zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego 

Korpusu Solidarności oraz ustanowić 

punkt kompleksowej obsługi dla 

zainteresowanych osób 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 stażu, a także do 

celów innych przydatnych funkcji, które 

mogą pojawić się w przyszłości. 

(17) Należy stale ulepszać portal 

Europejskiego Korpusu Solidarności, aby 

przyczynić się do zapewnienia łatwego 

dostępu do Europejskiego Korpusu 

Solidarności oraz ustanowić punkt 

kompleksowej obsługi dla 

zainteresowanych osób i organizacji, 

między innymi do celów zapewniania 

informacji na temat staży w formie 

wolontariatu, rejestracji, identyfikacji i 

dopasowywania profili i możliwości, 

tworzenia sieci kontaktów oraz 

wirtualnych kontaktów, szkoleń 

internetowych, wsparcia językowego i 

wsparcia przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu stażu, a także do celów innych 

przydatnych funkcji, które mogą pojawić 

się w przyszłości i które powinny być 

związane z rozwojem społeczeństwa. 

Usługi świadczone w ramach portalu 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

powinny wspierać i uzupełniać usługi 

oferowane już przez organizacje 

uczestniczące. Należy zapewnić 

interoperacyjność z Europejskim 

Portalem Młodzieżowym. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Aby zapewnić ciągłość działań 

objętych wsparciem w ramach programów 

przyczyniających się do realizacji 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

wsparcie finansowe na staże i projekty 

solidarnościowe powinno w przybliżeniu 

odzwierciedlać podział 80 %–20% na staże 

w formie wolontariatu i projekty 

solidarnościowe z jednej strony oraz na 

staże w formie praktyk zawodowych i 

miejsc pracy z drugiej strony. 

(19) Aby zapewnić ciągłość działań 

objętych wsparciem w ramach programów 

przyczyniających się do realizacji 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

wsparcie finansowe na staże i projekty 

solidarnościowe powinno w przybliżeniu 

odzwierciedlać podział 70 % – 30 % na 

staże w formie wolontariatu i projekty 

solidarnościowe z jednej strony oraz na 

staże w formie praktyk zawodowych i 

miejsc pracy z drugiej strony. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

państwom uczestniczącym przekazywanie 

dodatkowego finansowania krajowego, 

dostępnego zgodnie z przepisami 

dotyczącymi Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

(20) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

państwa uczestniczące powinny móc 

udostępnić dodatkowe finansowanie na 

szczeblu krajowym, regionalnym lub 

lokalnym zgodnie z przepisami 

dotyczącymi Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Ochrona ludności i pomoc 

humanitarna nie mogą zależeć od 

młodych ludzi będących członkami 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Komisja i państwa członkowskie powinny 

zagwarantować ciągłość inwestycji w 

zorganizowaną ochronę ludności i pomoc 

humanitarną. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Oprócz państw członkowskich 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

być otwarty na uczestnictwo innych krajów 

na podstawie umów dwustronnych. Takie 

uczestnictwo powinno opierać się, w 

stosownych przypadkach, na dodatkowych 

środkach przyznawanych zgodnie z 

procedurami ustalonymi z danymi 

państwami. 

(22) Oprócz państw członkowskich 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

być otwarty na uczestnictwo innych krajów 

na podstawie umów dwustronnych, 

zwłaszcza w przypadku państw 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA), państw Partnerstwa 

Wschodniego, państw objętych europejską 

polityką sąsiedztwa, państw 

przystępujących, państw kandydujących i 

potencjalnych państw kandydujących, w 

szczególności w przypadku programów 

transgranicznych. Takie uczestnictwo 

powinno opierać się, w stosownych 

przypadkach, na dodatkowych środkach 

przyznawanych zgodnie z procedurami 

ustalonymi z danymi państwami. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Europejski Korpus Solidarności 

powinien być ukierunkowany na młodzież 

w wieku 18–30 lat. Uczestnictwo w 

działaniach oferowanych przez Europejski 

Korpus Solidarności powinno wymagać 

wcześniejszej rejestracji na portalu 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

(23) Europejski Korpus Solidarności 

powinien być ukierunkowany na młodzież 

w wieku 18–30 lat. Uczestnictwo w 

działaniach oferowanych przez Europejski 

Korpus Solidarności powinno wymagać 

wcześniejszej rejestracji na portalu 

Europejskiego Korpusu Solidarności. W 

stosownych przypadkach do celów 

rejestracji należy zapewnić inne narzędzia 

uzupełniające, tak aby ułatwić 

uczestnictwo wszystkim młodym ludziom, 

zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji, a 

także tym, którzy nie posiadają 

umiejętności cyfrowych. W tym celu 
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korzystać można z funkcjonującego 

procesu składania wniosków stosowanego 

przez organizacje koordynujące i 

wysyłające. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Konieczne jest, by propagować 

szerszą strategię polityczną mającą na 

celu stworzenie środowiska sprzyjającego 

rozwojowi wolontariatu w Europie, a 

jednocześnie nie powielać bieżących 

programów, ale wzmacniać istniejące 

skuteczne inicjatywy, takie jak wolontariat 

europejski. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23b) Mobilność młodzieży należy 

również zapewniać za pośrednictwem 

programu Eurail dla młodzieży. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Należy skupić się na tym, aby 

działania objęte wsparciem Europejskiego 

Korpusu Solidarności były dostępne dla 

wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji. Należy zatem 

wprowadzić specjalne środki wspierania 

włączenia społecznego, uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji, a także 

uwzględnić ograniczenia wynikające z 

odizolowania najbardziej oddalonych 

regionów Unii oraz krajów i terytoriów 

zamorskich24. Analogicznie, państwa 

uczestniczące powinny starać się przyjąć 

wszystkie odpowiednie środki w celu 

zniesienia prawno-administracyjnych 

przeszkód dla prawidłowego 

funkcjonowania Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Obejmuje to rozwiązanie – 

tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla 

dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 

– kwestii administracyjnych powodujących 

trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na 

pobyt. 

(24) Należy skupić się na tym, aby 

działania objęte wsparciem Europejskiego 

Korpusu Solidarności były dostępne dla 

wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji. Należy zatem 

wprowadzić specjalne środki wspierania 

włączenia społecznego, uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji, a także 

uwzględnić ograniczenia wynikające z 

odizolowania najbardziej oddalonych 

regionów Unii oraz krajów i terytoriów 

zamorskich24. Zasadnicze znaczenie ma 

pokrywanie z góry kosztów podróży 

młodych ludzi przez agencje krajowe, tak 

aby nie musieli oni korzystać z systemu 

zwrotu kosztów. Analogicznie, państwa 

uczestniczące powinny starać się przyjąć 

wszystkie odpowiednie środki w celu 

zniesienia prawno-administracyjnych 

przeszkód dla prawidłowego 

funkcjonowania Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Obejmuje to rozwiązanie – 

tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla 

dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 

– kwestii administracyjnych powodujących 

trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na 

pobyt. 

_________________ _________________ 

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje 

publiczne lub prywatne z krajów i 

terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć 

w programach zgodnie z decyzją Rady 

2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w 

sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich ze Wspólnotą Europejską, 

Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. 

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje 

publiczne lub prywatne z krajów i 

terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć 

w programach zgodnie z decyzją Rady 

2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w 

sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich ze Wspólnotą Europejską, 

Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Każdy podmiot chcący 

uczestniczyć w Europejskim Korpusie 

Solidarności – przy finansowaniu z 

budżetu Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w ramach innego programu 

unijnego lub z innego źródła finansowania 

– powinien uzyskać znak jakości, pod 

warunkiem, że zostaną spełnione 

odpowiednie warunki. Proces prowadzący 

do przyznania znaku jakości powinien być 

prowadzany w sposób ciągły przez 

struktury wykonawcze Europejskiego 

Korpusu Solidarności. Przyznany znak 

jakości należy poddawać okresowej ocenie 

i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku 

przeprowadzonych kontroli okaże się, że 

warunki, które doprowadziły do jego 

przyznania, nie są już spełniane. 

(25) Każdy podmiot chcący 

uczestniczyć w Europejskim Korpusie 

Solidarności – przy finansowaniu z 

budżetu Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w ramach innego programu 

unijnego lub z innego źródła finansowania 

– powinien uzyskać znak jakości, pod 

warunkiem, że zostaną spełnione 

odpowiednie warunki. Proces prowadzący 

do przyznania znaku jakości powinien być 

prowadzany w sposób ciągły, publiczny i 

przejrzysty przez struktury wykonawcze 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Przyznany znak jakości należy poddawać 

okresowej ocenie i może on zostać 

cofnięty, jeśli w wyniku 

przeprowadzonych kontroli okaże się, że 

warunki, które doprowadziły do jego 

przyznania, nie są już spełniane. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Podmiot chcący ubiegać się o 

finansowanie w celu oferowania staży w 

ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności powinien najpierw, jako 

warunek wstępny, uzyskać znak jakości. 

Ten wymóg nie powinien dotyczyć osób 

fizycznych ubiegających się o wsparcie 

finansowe w imieniu nieformalnej grupy 

uczestników Europejskiego Korpusu 

Solidarności na ich projekty 

solidarnościowe. 

(26) Podmiot chcący ubiegać się o 

finansowanie w celu oferowania staży w 

ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności powinien najpierw, jako 

warunek wstępny, uzyskać znak jakości. 

Ten wymóg nie powinien dotyczyć osób 

fizycznych ubiegających się o wsparcie 

finansowe w imieniu nieformalnej grupy 

uczestników Europejskiego Korpusu 

Solidarności na ich programy i projekty 

solidarnościowe. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) Ważnym kryterium oceny jakości 

projektów powinny być potrzeby i 

oczekiwania społeczności lokalnych. W 

związku z tym należy wprowadzić 

odpowiednie wskaźniki, które należy co 

roku poddawać ponownej ocenie. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Należy zapewnić odpowiednie 

działania informacyjne, reklamę i 

rozpowszechnianie możliwości i wyników 

działań objętych wsparciem w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, na 

szczeblu europejskim, krajowym i 

lokalnym. Działania informacyjne, reklama 

i upowszechnianie powinny być 

realizowane przez wszystkie organy 

wykonawcze Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w tym, w stosownych 

przypadkach, przy wsparciu innych 

kluczowych zainteresowanych podmiotów. 

(28) Należy zapewnić odpowiednie 

działania informacyjne, reklamę i 

rozpowszechnianie możliwości i wyników 

działań objętych wsparciem w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, na 

szczeblu europejskim, krajowym, 

regionalnym i lokalnym. Działania 

informacyjne, reklama i upowszechnianie 

powinny być realizowane przez wszystkie 

organy wykonawcze Europejskiego 

Korpusu Solidarności, w tym, w 

stosownych przypadkach, przy wsparciu 

innych kluczowych zainteresowanych 

podmiotów, nie prowadząc do zwiększania 

biurokracji. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Aby zapewnić finansowo skuteczne 

wdrożenie i ścisłe monitorowanie 

Europejskiego Korpusu Solidarności na 

szczeblu krajowym, istotne jest 

wykorzystanie istniejących agencji 

narodowych odpowiedzialnych za 

zarządzanie działaniami, o których mowa 

(31) Aby zapewnić finansowo skuteczne 

wdrożenie i ścisłe monitorowanie 

Europejskiego Korpusu Solidarności na 

szczeblu krajowym, istotne jest 

wykorzystanie – a w razie potrzeby 

wzmocnienie – istniejących agencji 

narodowych odpowiedzialnych za 
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w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 

1288/2013. 

zarządzanie działaniami, o których mowa 

w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 

1288/2013. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii26 Komisja powinna 

przyjąć programy prac i poinformować o 

nich Parlament Europejski i Radę. Program 

prac powinien określać środki niezbędne 

do wdrożenia prac zgodnie z celami 

ogólnymi i szczegółowymi Europejskiego 

Korpusu Solidarności, kryteria wyboru i 

przyznawania dotacji, a także inne 

wymagane elementy. Programy prac i 

wszelkie ich zmiany powinny zostać 

przyjęte na podstawie aktów 

wykonawczych zgodnie z procedurą 

sprawdzającą. 

(35) Zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii26 Komisja powinna 

przyjąć programy prac i poinformować o 

nich Parlament Europejski i Radę. Program 

prac powinien określać środki wykonawcze 

niezbędne do wdrożenia prac zgodnie z 

celami ogólnymi i szczegółowymi 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

kryteria wyboru i przyznawania dotacji, a 

także inne wymagane elementy. Programy 

prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać 

przyjęte na podstawie aktów 

wykonawczych zgodnie z procedurą 

sprawdzającą. 

_________________ _________________ 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 



 

AD\1138578PL.docx 21/46 PE608.135v02-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, mianowicie ustanowienie 

Europejskiego Korpusu Solidarności, nie 

może zostać osiągnięty w sposób 

wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 

jego rozmiary i skutki możliwe jest jego 

lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia 

może podjąć działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

(36) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, mianowicie ustanowienie 

Europejskiego Korpusu Solidarności, nie 

może zostać osiągnięty wyłącznie przez 

państwa członkowskie, natomiast ze 

względu na jego rozmiary i skutki możliwe 

jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie 

Unii, Unia może podjąć działania zgodnie 

z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 

z zasadą proporcjonalności określoną 

w tym artykule niniejsze rozporządzenie 

nie wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (40a) Z uwagi na stosunkowo niewielki 

budżet programu pracownicy Komisji 

przydzieleni do Europejskiego Korpusu 

Solidarności powinni zostać przeniesieni, 

tak aby nie wywoływać dodatkowych 

skutków finansowych. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „działanie solidarnościowe” 

oznacza działanie mające na celu 

uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb 

społecznych z korzyścią dla danej 

społeczności, przy jednoczesnym 

wspieraniu rozwoju osobistego, 

edukacyjnego, społecznego, 

1) „działanie solidarnościowe” 

oznacza działanie mające na celu 

uwzględnienie kluczowych problemów 

społecznych z korzyścią dla danej 

społeczności lub całej Unii, przy 

jednoczesnym wspieraniu rozwoju 

osobistego, edukacyjnego, społecznego, 
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obywatelskiego i zawodowego osoby; 

działanie może przybrać formę staży, 

projektów lub działań służących tworzeniu 

sieci kontaktów, opracowanych w 

odniesieniu do różnych obszarów takich 

jak kształcenie i szkolenia, zatrudnienie, 

równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 

(zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), 

obywatelstwo i udział w procesie 

demokratycznym, ochrona środowiska 

naturalnego, 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 społeczna i 

świadczenia socjalne, przyjmowanie i 

integracja cudzoziemców, współpraca i 

spójność terytorialna; 

obywatelskiego i zawodowego osoby; 

działanie może przybrać formę staży, 

projektów lub działań służących tworzeniu 

sieci kontaktów, opracowanych w 

odniesieniu do różnych obszarów takich 

jak kształcenie i szkolenia, w tym zakresie 

nowych technologii, zatrudnienie, 

równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 

(zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna i 

zrównoważona), obywatelstwo i udział w 

procesie demokratycznym, praca z 

młodzieżą, środowisko i ochrona natury, 

działania w dziedzinie klimatu, 

zapobieganie klęskom żywiołowym, 

gotowość na wypadek ich wystąpienia i 

usuwanie ich skutków, rolnictwo, w tym 

rolnictwo społeczne, rozwój obszarów 

wiejskich, dostarczanie artykułów 

żywnościowych i nieżywnościowych, 

zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, 

wychowanie fizyczne i sport, pomoc 

społeczna i świadczenia socjalne, 

włączenie społeczne, zwłaszcza 

zmarginalizowanych społeczności, 

działania na rzecz osób starszych, osób 

niepełnosprawnych i innych osób 

potrzebujących wsparcia ze strony innych, 

czy działania na rzecz solidarności 

międzypokoleniowej, przyjmowanie i 

integracja cudzoziemców, współpraca i 

spójność terytorialna; taką działalność 

cechować powinny: określony czas jej 

wykonywania, jasne cele, treść, zadania, 

struktura i ramy; należy zapewnić 

odpowiednie wsparcie finansowe; 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „uczestnik” oznacza osobę młodą, 

która zarejestrowała się na portalu 

Europejskiego Korpusu Solidarności i 

bierze udział w działaniu 

solidarnościowym w ramach 

2) „uczestnik” oznacza osobę młodą w 

wieku 18–30 lat, która zarejestrowała się 

na portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności i bierze udział w działaniu lub 

projekcie solidarnościowym w ramach 
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Europejskiego Korpusu Solidarności 

oferowanym przez daną organizację 

uczestniczącą; 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

oferowanym przez daną organizację 

uczestniczącą, która uzyskała znak 

jakości; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3) „osoby młode w niekorzystnej 

sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące 

dodatkowego wsparcia z powodu 

niepełnosprawności, trudności w nauce, 

przeszkód ekonomicznych, różnic 

kulturowych, problemów zdrowotnych, 

przeszkód społecznych lub przeszkód 

geograficznych; 

3) „osoby młode w niekorzystnej 

sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące 

dodatkowego wsparcia z powodu 

niepełnosprawności, trudności w nauce, 

przeszkód ekonomicznych lub 

społecznych, problemów zdrowotnych, 

przeszkód społecznych lub geograficznych 

lub cierpiące z powodu jakiejkolwiek 

dyskryminacji; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „organizacja uczestnicząca” 

oznacza podmiot publiczny lub prywatny, 

któremu przyznano znak jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności i 

który oferuje uczestnikowi Europejskiego 

Korpusu Solidarności staż lub realizuje 

inne działania w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności; 

4) „organizacja uczestnicząca” 

oznacza niekomercyjny podmiot publiczny 

lub prywatny, któremu przyznano znak 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w oparciu o wspólne kryteria 

uznane na szczeblu UE, i który oferuje 

uczestnikowi Europejskiego Korpusu 

Solidarności staż lub realizuje inne 

działania w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności; 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „wolontariat” oznacza nieodpłatną 

pracę w pełnym wymiarze godzin32 na 

zasadzie wolontariatu przez okres do 

dwunastu miesięcy, która zapewnia 

osobom młodym możliwość wniesienia 

wkładu w codzienną pracę organizacji 

działających w dziedzinach związanych z 

solidarnością, docelowo na korzyść 

społeczności, w których działania te są 

prowadzone, w tym rzetelny wymiar 

edukacyjno-szkoleniowy w celu 

umożliwienia młodym wolontariuszom 

zdobycia umiejętności i kompetencji, które 

będą przydatne w ich dalszym rozwoju 

osobistym, edukacyjnym, społecznym i 

zawodowym i które przyczynią się do 

poprawy ich szans na zatrudnienie. 

6) „wolontariat” oznacza nieodpłatną 

pracę na zasadzie wolontariatu przez okres 

do dwunastu miesięcy, która zapewnia 

osobom młodym możliwość wniesienia 

wkładu w codzienną pracę organizacji 

działających w dziedzinach związanych z 

solidarnością, docelowo na korzyść 

społeczności, w których działania te są 

prowadzone, w tym rzetelny wymiar 

edukacyjno-szkoleniowy w celu 

umożliwienia młodym wolontariuszom 

zdobycia umiejętności i kompetencji, które 

będą przydatne w ich dalszym rozwoju 

osobistym, edukacyjnym i społecznym. 

działania te charakteryzuje określony czas 

ich wykonywania, jasne cele, treść, 

zadania, struktura, ramy i wytyczne; 

odpowiednie wsparcie finansowe; 

wolontariat nie jest stosowany w 

zastępstwie lub zamiast pracy zarobkowej; 

_________________  

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność 

prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni 

w tygodniu przez 7 godzin dziennie. 

 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) „staże zespołów wolontariuszy” 

oznaczają staże umożliwiające zespołom 

uczestników Europejskiego Korpusu 

Solidarności z różnych państw 

uczestniczącym wspólnie na zasadzie 

wolontariatu na rzecz realizacji wspólnego 

celu, poprzez wykonywanie pracy 

fizycznej lub umysłowej nad 

wartościowym projektem dotyczącym 

pracy społecznej przez okres od dwóch 

tygodni do dwóch miesięcy; 

7) „staże zespołów wolontariuszy” 

oznaczają staże organizowane przez 

organizację uczestniczącą umożliwiające 

zespołom uczestników Europejskiego 

Korpusu Solidarności z różnych państw 

uczestniczących pracę na zasadzie 

wolontariatu na rzecz realizacji wspólnego 

celu, poprzez wykonywanie pracy 

fizycznej lub umysłowej nad 

wartościowym projektem dotyczącym 

pracy społecznej przez okres od dwóch 
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tygodni do dwóch miesięcy; 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) „praktyka zawodowa” oznacza 

okres praktyki zawodowej od dwóch do 

dwunastu miesięcy, opłacanej przez 

organizację przyjmującą uczestnika 

Europejskiego Korpusu Solidarności na 

podstawie pisemnej umowy o praktykę 

zawodową, obejmującej element 

edukacyjno-szkoleniowy i podejmowanej 

w celu zdobycia praktycznego 

doświadczenia zawodowego na rzecz 

zwiększenia szans na zatrudnienie oraz 

ułatwienia przejścia do stałego 

zatrudnienia; 

8) „praktyka zawodowa” oznacza 

okres praktyki zawodowej wykonywanej 

przez czas określony wynoszący od dwóch 

do dwunastu miesięcy, opłacanej przez 

organizację przyjmującą uczestnika 

Europejskiego Korpusu Solidarności na 

podstawie pisemnej umowy o praktykę 

zawodową, obejmującej element 

edukacyjno-szkoleniowy, jasne cele, treść, 

zadania, strukturę i ramy, i podejmowanej 

w celu zdobycia praktycznej wiedzy i 

praktycznego doświadczenia w danym 

zawodzie na rzecz zwiększenia szans na 

zatrudnienie oraz ułatwienia przejścia do 

stałego zatrudnienia; praktyka zawodowa 

nie jest stosowana w zastępstwie lub 

zamiast pracy zarobkowej; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) „projekt solidarnościowy” oznacza 

lokalną inicjatywę trwającą przez okres od 

dwóch do dwunastu miesięcy, która jest 

ustanawiana i realizowana przez grupy co 

najmniej pięciu uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 

celu uwzględnienia kluczowych wyzwań 

występujących w ich społeczności lokalnej, 

przy włączeniu ich w szerszą perspektywę 

europejską; 

10) „projekt solidarnościowy” oznacza 

lokalną, regionalną lub transgraniczną 

inicjatywę trwającą przez okres od dwóch 

do dwunastu miesięcy, która jest 

ustanawiana i realizowana przez grupy 

uczestników Europejskiego Korpusu 

Solidarności lub przez organizację 

uczestniczącą w celu uwzględnienia 

kluczowych wyzwań występujących w ich 

społeczności lokalnej, przy włączeniu ich 

w szerszą perspektywę europejską; 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) „znak jakości” oznacza certyfikat 

przyznawany podmiotowi publicznemu lub 

prywatnemu lub organizacji 

międzynarodowej chcącym zapewniać 

staże w ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności, zgodnie z procedurą mającą 

na celu zapewnienie zgodności z zasadami 

i wymogami przewidzianymi w Karcie 

Europejskiego Korpusu Solidarności; 

11) „znak jakości” oznacza certyfikat 

przyznawany niekomercyjnemu 

podmiotowi publicznemu lub prywatnemu 

lub organizacji międzynarodowej, o 

których mowa w art. 2 ust. 4, chcącym 

zapewniać staże w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności, w oparciu o 

wspólne kryteria uznane na szczeblu UE i 
zgodnie z procedurą mającą na celu 

zapewnienie zgodności z zasadami i 

wymogami przewidzianymi w Karcie 

Europejskiego Korpusu Solidarności; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

14) „portal Europejskiego Korpusu 

Solidarności” oznacza internetowe 

narzędzie dostarczające stosowne usługi 

internetowe na rzecz uczestników i 

organizacji uczestniczących Europejskiego 

Korpusu Solidarności, do których należy 

przekazywanie informacji na temat 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

rejestrację uczestników, wyszukiwanie 

uczestników do staży, promowanie i 

wyszukiwanie staży, wyszukiwanie 

potencjalnych partnerów w projektach, 

zarządzanie umowami i ofertami staży i 

projektów, szkolenia, działania 

informacyjne i służące tworzeniu sieci 

kontaktów, informowanie i powiadamianie 

o możliwościach oraz inne stosowne usługi 

związane z Europejskim Korpusem 

Solidarności. 

14) „portal Europejskiego Korpusu 

Solidarności” oznacza internetowe 

narzędzie funkcjonujące na zasadach 

pojedynczego punktu kontaktowego 

dostarczającego stosowne informacje i 

usługi internetowe na rzecz uczestników i 

organizacji uczestniczących Europejskiego 

Korpusu Solidarności, uzupełniające 

usługi świadczone już przez organizacje 

uczestniczące, jeżeli chodzi m.in. o 
przekazywanie informacji na temat 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

rejestrację uczestników, łączenie 

organizacji uczestniczących i uczestników, 

wyszukiwanie uczestników do staży, 

promowanie i wyszukiwanie staży, 

wyszukiwanie potencjalnych partnerów w 

projektach, zarządzanie kontaktami i 

ofertami staży, pracy i projektów, 

szkolenia, działania informacyjne i służące 

tworzeniu sieci kontaktów, informowanie i 
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powiadamianie o możliwościach, 

zapewnianie mechanizmu przekazywania 

informacji zwrotnych na temat jakości 

staży oraz inne stosowne usługi związane z 

Europejskim Korpusem Solidarności, przy 

jednoczesnym zapewnianiu 

interoperacyjności z Europejskim 

Portalem Młodzieżowym. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Celem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest zwiększenie 

zaangażowania osób młodych i organizacji 

w dostępne działania solidarnościowe 

wysokiej jakości, będące jednym ze 

sposobów wzmocnienia spójności i 

solidarności w Europie, wspierania 

społeczności oraz reagowania na wyzwania 

społeczne. 

Celem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest propagowanie 

solidarności jako głównej wartości 

projektu europejskiego w drodze 

zwiększenia zaangażowania osób młodych 

i organizacji w dostępne działania 

solidarnościowe wysokiej jakości, będące 

jednym ze sposobów wzmocnienia 

spójności i solidarności w Europie, 

wspierania społeczności lokalnych, 

regionalnych i całej Unii, umożliwiania 

sprawnego i skutecznego uruchamiania 

projektów oraz reagowania na wyzwania 

społeczne, zgodnie z agendą na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030, zarówno 

w Unii, jak i w państwach trzecich. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapewnianie osobom młodym, przy 

wsparciu ze strony organizacji 

uczestniczących, łatwo dostępnych 

możliwości angażowania się w działania 

solidarnościowe przy jednoczesnym 

podnoszeniu ich umiejętności i 

kompetencji celem rozwoju osobistego, 

a) zapewnianie osobom młodym, przy 

wsparciu ze strony organizacji 

uczestniczących, łatwo dostępnych 

możliwości angażowania się w działania 

solidarnościowe przy jednoczesnym 

podnoszeniu poziomu ich wiedzy, 

umiejętności i kompetencji celem rozwoju 
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edukacyjnego, społecznego, 

obywatelskiego i zawodowego, 

zwiększeniu ich szans na zatrudnienie oraz 

ułatwieniu przejścia na rynek pracy w tym 

przez wspieranie mobilności młodych 

wolontariuszy, stażystów i pracowników; 

osobistego, edukacyjnego, społecznego, 

obywatelskiego i zawodowego, 

zwiększeniu ich szans na zatrudnienie oraz 

ułatwieniu przejścia na rynek pracy w tym 

przez wspieranie mobilności młodych 

wolontariuszy, stażystów i pracowników; 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie, by działania 

solidarnościowe oferowane uczestnikom 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

przyczyniały się do uwzględnienia 

konkretnych niezaspokojonych potrzeb 

społecznych i wzmocnienia społeczności, 

były realizowane na wysokim poziomie 

jakości oraz były odpowiednio 

walidowane. 

b) zapewnienie, by działania 

solidarnościowe oferowane uczestnikom 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

przyczyniały się do podejmowania 

konkretnych, kluczowych wyzwań 

społecznych, takich jak integracja 

społeczna, ochrona środowiska, 

przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu 
i klęsk żywiołowych i łagodzenie tych 

skutków oraz wzmacnianie społeczności 

lokalnych i regionalnych, a także by były 

realizowane na wysokim poziomie jakości 

oraz były odpowiednio walidowane. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Działania Europejskiego Korpusu 

Solidarności są spójne i komplementarne 

ze stosownymi kierunkami polityki i 

programami dotyczącymi obszarów 

wymienionych w art. 2 ust. 1 oraz 

dotychczasowymi sieciami na szczeblu 

unijnym związanymi z działaniami 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

1. Działania Europejskiego Korpusu 

Solidarności są spójne i komplementarne 

ze stosownymi unijnymi kierunkami 

polityki i programami dotyczącymi 

obszarów wymienionych w art. 2 ust. 1 

oraz dotychczasowymi sieciami na 

szczeblu unijnym związanymi z 

działaniami Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja i państwa uczestniczące 

działają wspólnie w celu osiągnięcia 

skuteczności i wydajności, zapewniając 

spójność między krajowymi programami i 

mechanizmami w obszarze solidarności, 

kształcenia, szkolenia zawodowego i 

młodzieży z jednej strony oraz działaniami 

realizowanymi w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności z drugiej strony. 

Działania te wykorzystują stosowne dobre 

praktyki i dotychczasowe programy. 

2. Komisja i państwa uczestniczące 

działają wspólnie w celu osiągnięcia 

skuteczności i wydajności, zapewniając 

spójność między krajowymi, regionalnymi 

i lokalnymi programami i mechanizmami 

w obszarze solidarności, kształcenia, 

szkolenia zawodowego, uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego i 

młodzieży z jednej strony oraz działaniami 

realizowanymi w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności z drugiej strony. 

Działania te wykorzystują stosowne dobre 

praktyki i dotychczasowe programy. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) staże i projekty solidarnościowe 

oraz działania służące tworzeniu sieci 

kontaktów solidarnościowych; 

a) projekty solidarnościowe oraz 

działania służące tworzeniu sieci 

kontaktów solidarnościowych; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) staży solidarnościowych w formie 

wolontariatu, praktyki zawodowej lub 

pracy, obejmujących indywidualne staże 

transgraniczne oraz staże w kraju, a także 

staże zespołów wolontariuszy; 

a) staży solidarnościowych w formie 

wolontariatu, praktyki zawodowej lub 

pracy, obejmujących indywidualne staże, a 

także staże zespołów wolontariuszy; 
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Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) działań służących tworzeniu sieci 

kontaktów dla osób i organizacji 

uczestniczących w Europejskim Korpusie 

Solidarności. 

c) działań służących tworzeniu sieci 

kontaktów dla osób i organizacji 

uczestniczących w Europejskim Korpusie 

Solidarności, które muszą być w pełni 

spójne w szczególności z dobrymi 

praktykami w dziedzinie wolontariatu i 

ochrony ludności, a także uzupełniać 

potwierdzone praktycznie doświadczenia. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) środków służących zapewnieniu 

jakości staży solidarnościowych, w tym 

szkoleń, wsparcia językowego, wsparcia 

administracyjnego dla uczestników i 

organizacji uczestniczących, 

ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu 

stażu, a także opracowania certyfikatu 

stwierdzającego i dokumentującego 

wiedzę, umiejętności i kompetencje 

zdobyte w trakcie stażu; 

a) środków służących zapewnieniu 

jakości staży solidarnościowych, których 

standard określono w Karcie 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

tym kompleksowych szkoleń przed i po 

stażu, wsparcia językowego w oparciu o 

doświadczenia z Erasmus+ Online 

Linguistic Support (system wsparcia 

językowego online w programie Erasmus 

+), wsparcia administracyjnego dla 

uczestników i organizacji uczestniczących, 

ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu 

stażu, na przykład za pośrednictwem 

mentora/opiekuna, a także opracowania w 

oparciu o doświadczenia z instrumentu 

Youthpass certyfikatu stwierdzającego, 

dokumentującego i potwierdzającego 

wiedzę, umiejętności i kompetencje 

zdobyte w trakcie stażu; 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) działań i środków zapewnianych 

przez organizacje niekomercyjne, w tym 

organizacje młodzieżowe i organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego, które 

wspierają młodych ludzi w uzyskiwaniu 

dostępu do staży i projektów 

solidarnościowych oraz w opracowywaniu 

ich; 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) opracowania i utrzymania znaku 

jakości dla podmiotów chcących zapewnić 

staże w ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności w celu zapewnienia zgodności 

z zasadami i wymogami przewidzianymi w 

Karcie Europejskiego Korpusu 

Solidarności; 

b) opracowania i utrzymania znaku 

jakości, przyznawanego na podstawie 

wspólnych kryteriów uznanych na 

szczeblu europejskim, dla podmiotów 

chcących zapewnić staże w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 

celu zapewnienia zgodności z zasadami i 

wymogami przewidzianymi w Karcie 

Europejskiego Korpusu Solidarności; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) utworzenia, utrzymania oraz 

aktualizacji portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności i innych stosownych usług 

online, a także niezbędnych 

informatycznych systemów wsparcia i 

narzędzi internetowych. 

d) utworzenia, utrzymania oraz 

aktualizacji portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności i innych stosownych usług 

online dostępnych we wszystkich językach 

urzędowych Unii, a także niezbędnych 

informatycznych systemów wsparcia i 

narzędzi internetowych. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Kwota podana w ust. 1 obejmuje 

pulę środków w wysokości 

294 200 000 EUR1a według cen 

aktualnych, w tym: 

 a)  program Erasmus+, którego wkład 

wynosi 197 700 000 EUR według cen 

aktualnych; 

 b)  program na rzecz zatrudnienia i 

innowacji społecznych, którego wkład 

wynosi 10 000 000 EUR według cen 

aktualnych; 

 c)  nieprzydzielony margines w 

ramach działu 1a (w tym łączny margines 

na zobowiązania), którego wkład wynosi 

86 500 000 EUR według cen aktualnych. 

 __________________ 

 1a Ta pula środków finansowych stanowi 

główną kwotę odniesienia w rozumieniu 

pkt 17 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego (2013/C 373/01) 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, 

Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 

budżetowej, współpracy w kwestiach 

budżetowych i należytego zarządzania 

finansami. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kwota podana w ust. 1 obejmuje 

pulę środków w wysokości 

294 200 000 EUR33 według cen 

aktualnych, uzupełnioną o wkłady z: 

2. Kwota podana w ust. 1a jest 

uzupełniona o wkłady z: 

__________________  
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33 Ta pula środków finansowych stanowi 

główną kwotę odniesienia w rozumieniu 

pkt 17 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego (2013/C 373/01) 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, 

Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 

budżetowej, współpracy w kwestiach 

budżetowych i należytego zarządzania 

finansami. 

 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wsparcie finansowe staży i 

projektów solidarnościowych, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i b), wynosi 

około 80 % na staże w formie wolontariatu 

i projekty solidarnościowe oraz 20 % na 

staże w formie praktyk zawodowych i 

miejsc pracy. 

3. Wsparcie finansowe staży i 

projektów solidarnościowych, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i b), wynosi 

około 70 % na staże w formie wolontariatu 

i projekty solidarnościowe oraz 30 % na 

staże w formie praktyk zawodowych i 

miejsc pracy. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwo uczestniczące może oddać 

do dyspozycji beneficjentów środki 

krajowe, które będą zarządzane zgodnie 

z zasadami Europejskiego Korpusu 

Solidarności, i wykorzystywać w tym celu 

zdecentralizowane struktury Europejskiego 

Korpusu Solidarności, o ile zapewni 

finansowanie tych struktur na zasadach 

komplementarności i proporcjonalności. 

6. Państwo uczestniczące, organ 

władzy regionalnej lub lokalnej może 

oddać do dyspozycji beneficjentów 

dodatkowe środki, które będą zarządzane 

zgodnie z zasadami Europejskiego 

Korpusu Solidarności, i wykorzystywać 

w tym celu zdecentralizowane struktury 

Europejskiego Korpusu Solidarności, o ile 

zapewni finansowanie tych struktur na 

zasadach komplementarności 

i proporcjonalności. 
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Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Aby uprościć wymagania stawiane 

beneficjentom należy w możliwie 

najszerszym zakresie stosować kwoty 

ryczałtowe, koszty jednostkowe oraz 

finansowanie ryczałtowe. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie uczestniczą 

w Europejskim Korpusie Solidarności. 

1. Do Europejskiego Korpusu 

Solidarności mogą należeć następujące 

kraje: 

 a) państwa członkowskie; 

 b) państwa przystępujące, 

kandydujące i potencjalne państwa 

kandydujące korzystające ze strategii 

przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi 

zasadami i warunkami uczestnictwa tych 

państw w unijnych programach 

ustanowionych w odnośnych umowach 

ramowych, decyzjach Rady 

Stowarzyszenia lub w podobnych 

umowach; 

 c) państwa EFTA będące stronami 

porozumienia dotyczącego europejskiego 

aktu w sprawie dostępności zgodnie z 

przepisami tego porozumienia; 

 d) państwa objęte europejską polityką 

sąsiedztwa, które zawarły z Unią umowy 

przewidujące możliwość uczestnictwa w 

programach Unii, pod warunkiem 

zawarcia z Unią dwustronnej umowy w 

sprawie warunków uczestnictwa w 

Europejskim Korpusie Solidarności. 
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 Państwa członkowskie uczestniczą w 

Europejskim Korpusie Solidarności w 

celu umocnienia spójności społecznej 

dzięki solidarności i interwencji Unii. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Europejski Korpus Solidarności jest 

otwarty na uczestnictwo innych krajów na 

podstawie umów dwustronnych. 

Współpraca jest finansowana, 

odpowiednio, przez dodatkowe środki 

przyznawane zgodnie z procedurami 

ustalonymi z tymi państwami. 

2. Europejski Korpus Solidarności jest 

otwarty na uczestnictwo innych krajów w 

projektach transgranicznych z udziałem 

europejskich państw spoza UE na 

podstawie umów dwustronnych i 

wielostronnych. Współpraca jest 

finansowana, odpowiednio, przez 

dodatkowe środki przyznawane zgodnie z 

procedurami ustalonymi z tymi państwami. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoby młode w wieku 17–30 lat 

chcący uczestniczyć w Europejskim 

Korpusie Solidarności rejestrują się na 

portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Niemniej jednak w chwili 

rozpoczęcia stażu lub projektu 

zarejestrowana młoda osoba musi mieć 

ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat. 

1. Osoby młode w wieku 17–30 lat 

chcące uczestniczyć w Europejskim 

Korpusie Solidarności rejestrują się na 

portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności lub uzyskują dostęp do tego 

programu w drodze procesów składania 

wniosków stosowanych już przez 

organizacje koordynujące i wysyłające. 

Niemniej jednak w chwili rozpoczęcia 

stażu lub projektu zarejestrowana młoda 

osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie 

więcej niż 30 lat. Osoby młode mogą wziąć 

udział w tym projekcie dowolną ilość razy, 

bez względu na dostępność. 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wniosek młodej osoby w sprawie 

długoterminowego programu nie może 

zostać odrzucony, jeżeli osiągnie ona wiek 

30 lat w czasie trwania projektu. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy wdrażaniu niniejszego 

rozporządzenia Komisja i państwa 

uczestniczące szczególnie dbają o to, by 

podejmowano działania na rzecz 

wspierania włączenia społecznego, 

zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji. 

2. Przy wdrażaniu niniejszego 

rozporządzenia Komisja i państwa 

uczestniczące szczególnie dbają o to, by 

podejmowano działania na rzecz 

wspierania włączenia społecznego, 

zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji, 

zapewniając wszystkim uczestnikom 

szczegółowe szkolenie w zakresie 

wolontariatu. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Europejski Korpus Solidarności ma 

być otwarty na uczestnictwo podmiotów 

publicznych lub prywatnych lub 

organizacji międzynarodowych, o ile takie 

podmioty lub organizacje uzyskały znak 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

1. Europejski Korpus Solidarności ma 

być otwarty na uczestnictwo 

niekomercyjnych podmiotów publicznych 

lub prywatnych lub organizacji 

międzynarodowych, o których mowa w 

art. 2 ust. 4, o ile takie podmioty lub 

organizacje uzyskały znak jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

zgodnie z celami niniejszego 

rozporządzenia, w celu ułatwiania dostępu 



 

AD\1138578PL.docx 37/46 PE608.135v02-00 

 PL 

do Europejskiego Korpusu Solidarności 

dzięki prostym i jasnym regułom. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W wyniku takiej oceny podmiotowi 

może zostać przyznany znak jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i 

może zostać cofnięty. 

3. W wyniku takiej oceny podmiotowi 

może zostać przyznany znak jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i 

może zostać cofnięty, a także przywrócony 

w wyniku dalszej oceny. Wyniki ponownej 

oceny podmiotów są częścią oceny oraz 

monitorowania, o których mowa w art. 15, 

a w szczególności sprawozdania z 

postępów, które Komisja opublikuje w 

2020 r. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne 

ustanowione w państwie uczestniczącym 

oraz organizacje międzynarodowe 

prowadzące działania solidarnościowe w 

państwach uczestniczących mogą ubiegać 

się o finansowanie ze środków 

Europejskiego Korpusu Solidarności. W 

przypadku działań, o których mowa w 

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

uczestnicząca musi uzyskać znak jakości 

jako warunek wstępny otrzymania 

finansowania ze środków Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W przypadku 

projektów solidarnościowych, o których 

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

mogą również ubiegać się o finansowanie 

w imieniu nieformalnych grup uczestników 

Wszelkie niekomercyjne podmioty 

publiczne lub prywatne ustanowione w 

państwie uczestniczącym oraz organizacje 

międzynarodowe prowadzące działania 

solidarnościowe w państwach 

uczestniczących mogą ubiegać się o 

finansowanie ze środków Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W przypadku 

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

lit. a), organizacja uczestnicząca musi 

uzyskać znak jakości jako warunek 

wstępny otrzymania finansowania ze 

środków Europejskiego Korpusu 

Solidarności. W przypadku projektów 

solidarnościowych, o których mowa w 

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

również ubiegać się o finansowanie w 

imieniu nieformalnych grup uczestników 
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Europejskiego Korpusu Solidarności. Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Przyznanie i przydział finansowania 

powinny odbywać się w sposób 

zapewniający skuteczne i sprawne 

reagowanie na wyzwania społeczne. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Postęp w realizacji celów szczegółowych 

jest mierzony za pomocą wskaźników 

takich jak: 

Postęp w realizacji celów szczegółowych 

oraz jakość staży są oceniane za pomocą 

wskaźników takich jak: 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) liczba uczestników staży w formie 

wolontariatu (działalność w kraju i 

działalność transgraniczna); 

a) liczba uczestników staży w formie 

wolontariatu, w podziale na kraj, wiek i 

płeć; 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) liczba uczestników projektów 

solidarnościowych; 

d) liczba uczestników projektów 

solidarnościowych, w podziale na kraj, 

wiek i płeć; 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e 



 

AD\1138578PL.docx 39/46 PE608.135v02-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) liczba organizacji posiadających 

znak jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

e) liczba organizacji posiadających 

znak jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w podziale na kraj. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) odsetek uczestników, którzy 

otrzymali certyfikat, jak np. Youthpass, 

dyplom lub inny rodzaj formalnego 

uznania uczestnictwa w Europejskim 

Korpusie Solidarności, w podziale na kraj, 

wiek i płeć; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) odsetek uczestników 

stwierdzających, że zwiększył się ich 

rozwój osobisty, rozwój w dziedzinie 

edukacji, rozwój społeczny i obywatelski, 

w podziale na kraj, wiek i płeć; 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ec) odsetek uczestników 

stwierdzających, że rozwinęły się ich 

umiejętności językowe, w podziale na kraj, 

wiek i płeć; 
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e d (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ed) odsetek uczestników deklarujących 

zamiar dalszego uczestnictwa w 

działaniach solidarnościowych, w podziale 

na kraj, wiek i płeć; 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e e (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ee) odsetek uczestników 

niepełnosprawnych, w podziale na kraj, 

wiek, płeć i rodzaj stażu. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Należy również stworzyć system 

gromadzenia informacji zwrotnych na 

portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności, aby móc otrzymywać uwagi 

uczestników dotyczące jakości odbytych 

przez nich staży. 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia Komisja ustala 

szczegółowy program monitorowania 

produktów, rezultatów i skutków 

niniejszego rozporządzenia. 

Nie naruszając ust. 1, najpóźniej po 

upływie sześciu miesięcy od wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia Komisja 

ustala szczegółowy program 

monitorowania produktów, rezultatów i 

skutków niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Po upływie czterech lat od ... [ dnia 

rozpoczęcia stosowania niniejszego 

rozporządzenia], w celu oceny 

doświadczeń z Europejskim Korpusem 

Solidarności, Komisja publikuje 

sprawozdanie przedstawiające najlepsze 

praktyki, na którym będzie można oprzeć 

przyszłą politykę oraz cele w dziedzinie 

spójności. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja, we współpracy z 

państwami uczestniczącymi, zapewnia 

rozpowszechnianie informacji, reklamę i 

działania następcze w zakresie wszystkich 

działań objętych wsparciem w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

1. Komisja, we współpracy z 

państwami uczestniczącymi, zapewnia 

rozpowszechnianie informacji, reklamę i 

działania następcze w zakresie wszystkich 

działań objętych wsparciem w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

szczególności za pośrednictwem 

technologii ICT, jak portal dostępny we 

wszystkich językach urzędowych Unii, ze 

szczególnym uwzględnieniem równości 

szans i dostępności. 
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Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Działania komunikacyjne służą 

również komunikacji instytucjonalnej w 

zakresie priorytetów politycznych Unii, 

pod warunkiem że są one związane z 

celami ogólnymi niniejszego 

rozporządzenia. 

3. Działania komunikacyjne służą 

również komunikacji instytucjonalnej w 

zakresie priorytetów politycznych Unii, 

pod warunkiem że są one związane z 

celami ogólnymi niniejszego 

rozporządzenia oraz przedstawiają wartość 

dodaną i stanowią o widoczności Unii. 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organ krajowy wyznacza 

niezależną instytucję audytową. Niezależna 

instytucja audytowa wydaje opinię z 

audytu na temat rocznego poświadczenia 

dotyczącego zarządzania, o którym mowa 

w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 

Euratom) nr 966/2012. 

1. Organ krajowy, zgodnie z zasadą 

przejrzystości, wyznacza niezależną 

instytucję audytową. Niezależna instytucja 

audytowa wydaje opinię z audytu na temat 

rocznego poświadczenia dotyczącego 

zarządzania, o którym mowa w art. 60 

ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 

nr 966/2012. 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) określa wewnętrzne standardy 

kontroli dla agencji narodowych oraz 

zasady zarządzania unijnymi środkami na 

dofinansowanie przez agencje narodowe; 

a) określa wewnętrzne standardy 

kontroli dla agencji narodowych oraz 

zasady zarządzania unijnymi środkami na 

dofinansowanie przez agencje narodowe, z 

uwzględnieniem wymogów uproszczenia i, 

w związku z tym, bez nakładania 

dodatkowych obciążeń na organizacje 

uczestniczące; 
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Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) W zakresie wdrażania 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

Komisja Europejska ściśle współpracuje z 

organem krajowym wskazanym do celów 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja organizuje regularne 

spotkania z siecią agencji narodowych, aby 

zapewnić spójną realizację Europejskiego 

Korpusu Solidarności we wszystkich 

państwach uczestniczących. 

7. Komisja organizuje regularne 

spotkania z siecią agencji narodowych i z 

innymi zainteresowanymi stronami 

uczestniczącymi w działaniach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, aby 

zapewnić spójną realizację Europejskiego 

Korpusu Solidarności we wszystkich 

państwach uczestniczących. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Agencje narodowe odpowiadają za 

wstępne kontrole beneficjentów dotacji na 

powierzone im działania w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Kontrole te muszą dawać wystarczającą 

pewność, że przyznane dofinansowanie jest 

wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem i mającymi zastosowanie 

przepisami unijnymi. 

3. Agencje narodowe odpowiadają za 

wstępne kontrole beneficjentów dotacji na 

powierzone im działania w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Kontrole te muszą być proporcjonalne i 

odpowiednie oraz dawać wystarczającą 

pewność, że przyznane dofinansowanie jest 

wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem i mającymi zastosowanie 

przepisami unijnymi, z uwzględnieniem 

wymogów uproszczenia i, w związku z 
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tym, bez nakładania dodatkowych 

obciążeń na organizacje uczestniczące. 

Ponadto, aby uprościć wymagania dla 

beneficjentów, w możliwie najszerszym 

zakresie stosuje się kwoty ryczałtowe, 

koszty jednostkowe oraz finansowanie 

ryczałtowe. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby wdrożyć niniejszej 

rozporządzenie, Komisja przyjmuje 

programy pracy w drodze aktów 

wykonawczych. W każdym programie 

pracy zapewnia się spójną realizację celów 

ogólnych i szczegółowych określonych w 

art. 3 i 4 oraz przedstawia się oczekiwane 

wyniki, metodę realizacji i całkowitą 

kwotę finansowania. Programy pracy 

zawierają również opis finansowanych 

działań, wskazanie kwoty przydzielonej na 

każde działanie, a także alokację między 

państwa uczestniczące środków na 

działania, które mają być zarządzane za 

pośrednictwem agencji narodowych oraz 

orientacyjny harmonogram realizacji. 

1. Aby wdrożyć niniejszej 

rozporządzenie, Komisja przyjmuje 

programy pracy w drodze aktów 

wykonawczych. W każdym programie 

pracy zapewnia się spójną realizację celów 

ogólnych i szczegółowych określonych w 

art. 3 i 4 oraz przedstawia się oczekiwane 

wyniki, metodę realizacji i całkowitą 

kwotę finansowania. Programy pracy 

zawierają również opis finansowanych 

działań, w tym wspólnych działań 

transgranicznych, wskazanie kwoty 

przydzielonej na każde działanie, a także 

alokację między państwa uczestniczące 

środków na działania, które mają być 

zarządzane za pośrednictwem agencji 

narodowych oraz orientacyjny 

harmonogram realizacji. 
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