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Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2018 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego 
rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 
1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-
0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2017)0262),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C8-0162/2017),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie Europejskiego 
Korpusu Solidarności 2017/2629(RSP)1,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Republiki Czeskiej, 
Kortezy Generalne Hiszpanii i Zgromadzenie Republiki Portugalii, w których 
stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 
października 2017 r.2, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając dokument sporządzony w związku z Agendą Działań na rzecz 

1 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 68.
2 Dz.U. C 81 z 2.3.2018, s. 160.



Wolontariatu w Europie w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz 
powiązany z nim dokument przeglądowy pt. „Helping Hands” z 2015 r. obejmujący 
okres pięciu lat po Europejskim Roku Wolontariatu 2011,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 27 
czerwca 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju 
Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0060/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 
do niniejszej rezolucji;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2017)0102

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 
września 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/... ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i 
decyzję nr 1313/2013/UE

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1475.)



ZALĄCZNIKI DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

Z zastrzeżeniem uprawnień władzy budżetowej, 80 % budżetu na realizację programu w 

latach 2019 i 2020 powinno zostać udostępnione w drodze określonych przesunięć w 

poddziale 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) wieloletnich ram 

finansowych na lata 2014–2020 (WRF) oraz przesunięć środków z Unijnego Mechanizmu 

Ochrony Ludności i programu LIFE. Jednakże nie należy dokonywać dodatkowych 

przesunięć środków z programu Erasmus+ oprócz kwoty 231 800 000 EUR, o której mowa 

we wniosku Komisji. (COM(2017)0262)

Pozostałe 20 % budżetu na realizację programu w latach 2019 i 2020 powinno pochodzić z 

dostępnych marginesów w ramach poddziału 1a WRF na lata 2014–2020.

Panuje powszechna zgoda co do tego, że Komisja w zrównoważony i ostrożny sposób zadba 

o udostępnienie niezbędnych środków w ramach zwykłej rocznej procedury budżetowej. 



OŚWIADCZENIE KOMISJI

Komisja potwierdza, że wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc techniczną z 

inicjatywy Komisji na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (w 

szczególności przeniesienie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na finansowanie 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 2018 r., nie zostanie wykorzystane przez Komisję 

jako precedens przy opracowywaniu wniosku w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 

na okres po roku 2020 (COM(2018)0440)).  


