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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wolontariusze mogą poprawić 
skuteczność akcji pomocy humanitarnej i 
przyczynić się do profesjonalizacji pomocy 
humanitarnej, pod warunkiem że zostali 
oni odpowiednio wyselekcjonowani, 
przeszkoleni i przygotowani do 
oddelegowania do zadań, tak aby 
zagwarantować, że posiadają oni niezbędne 
umiejętności i kompetencje, by móc w 
najbardziej efektywny sposób nieść pomoc 
potrzebującym.

(6) Wolontariusze mogą poprawić 
skuteczność akcji pomocy humanitarnej i 
przyczynić się do profesjonalizacji pomocy 
humanitarnej, pod warunkiem że zostali 
oni odpowiednio wyselekcjonowani, 
przeszkoleni i przygotowani do 
oddelegowania do zadań, tak aby 
zagwarantować, że posiadają oni niezbędne 
umiejętności i kompetencje, by móc w 
najbardziej efektywny sposób nieść pomoc 
potrzebującym oraz że korzystają z 
odpowiedniego wsparcia i pomocy w 
miejscu odbywania wolontariatu.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia prowadzi akcje pomocy 
humanitarnej we współpracy z 
organizacjami wdrażającymi. Organizacje 
te powinny odgrywać znaczącą rolę we 
wdrażaniu inicjatywy EU Aid Volunteers i 
dopilnować, by zaangażowane podmioty 
ponosiły odpowiedzialność w terenie, oraz 
w sposób maksymalny wykorzystać 
działania Ochotniczego Korpusu. Unia 

(10) Unia prowadzi akcje pomocy 
humanitarnej we współpracy z 
organizacjami wdrażającymi. Organizacje 
te powinny odgrywać znaczącą rolę we 
wdrażaniu inicjatywy EU Aid Volunteers i 
dopilnować, by zaangażowane podmioty 
ponosiły odpowiedzialność w terenie, oraz 
w sposób maksymalny wykorzystać 
działania Ochotniczego Korpusu. Unia 
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powinna powierzyć organizacjom 
wdrażającym przede wszystkim szukanie 
EU Aid Volunteers, ich selekcję, 
przygotowywanie oraz oddelegowanie do 
zadań zgodnie z normami ustanowionymi 
przez Komisję. Ponadto Komisja powinna 
w stosownych przypadkach być w stanie
korzystać z pomyślnie przeszkolonych i 
przygotowanych wolontariuszy i 
oddelegować ich do zadań.

powinna powierzyć organizacjom 
wdrażającym przede wszystkim szukanie 
EU Aid Volunteers, ich selekcję, 
przygotowywanie, oddelegowanie do 
zadań oraz nadzór nad nimi w trakcie 
wykonywania zadań i po ich zakończeniu
zgodnie z normami ustanowionymi przez 
Komisję. Ponadto Komisja powinna w 
stosownych przypadkach być w stanie 
korzystać z pomyślnie przeszkolonych i 
przygotowanych wolontariuszy i 
oddelegować ich do zadań.

Or. fr

Poprawka3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wolontariat w dziedzinie pomocy 
humanitarnej może pomóc podtrzymać 
aktywność młodych osób, a także 
przyczyniać się do ich osobistego rozwoju 
i świadomości międzykulturowej, jak 
również poprawić ich kompetencje i 
zdolności do zatrudnienia w gospodarce 
światowej. Przyczyni się on zatem do 
rozwoju inicjatywy „Szanse dla 
młodzieży”oraz do szeregu innych 
kluczowych celów Unii, takich jak 
włączenie społeczne, zatrudnienie, 
aktywne obywatelstwo, edukacja i rozwój 
umiejętności. 

(12) Wolontariat w dziedzinie pomocy 
humanitarnej może pomóc podtrzymać 
aktywność młodych osób, a także 
przyczyniać się do ich osobistego rozwoju 
i świadomości międzykulturowej, jak 
również poprawić ich kompetencje i 
zdolności do zatrudnienia w gospodarce 
światowej. Przyczyni się on zatem do 
rozwoju inicjatywy „Szanse dla 
młodzieży” oraz do szeregu innych 
kluczowych celów Unii, takich jak 
włączenie społeczne, zatrudnienie, 
aktywne obywatelstwo, edukacja i rozwój 
umiejętności, a także rozpowszechnianie 
wartości wyznawanych przez Unię.

Or. fr
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. oddelegowania EU Aid Volunteers do 
akcji pomocy humanitarnej w państwach 
trzecich;

1. oddelegowania EU Aid Volunteers do 
akcji pomocy humanitarnej w państwach 
trzecich, a także w razie potrzeby na 
terytorium Unii w uzupełnieniu działań 
EropeAid;

Or. fr

Poprawka5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy 
mają nadrzędne znaczenie.

3. Szkolenie, bezpieczeństwo i ochrona 
wolontariuszy mają nadrzędne znaczenie.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Inicjatywa EU Aid Volunteers służy 
promowaniu wspólnych działań i 
uczestnictwa wolontariuszy z różnych 
krajów oraz wspieraniu wspólnych 
projektów oraz partnerstw 
międzynarodowych między organizacjami 
wdrażającymi, o których mowa w art. 10.

4. Organizacje odpowiedzialne za 
wolontariuszy w ramach inicjatywy EU 
Aid Volunteers promują wspólne 
działania i uczestnictwo wolontariuszy z 
różnych krajów oraz wspierają wspólne 
projekty oraz partnerstwa
międzynarodowe między organizacjami 
wdrażającymi, o których mowa w art. 10.

Or. fr
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „wolontariusz” oznacza osobę, która 
dobrowolnie i z własnej inicjatywy, bez 
nastawienia na osiąganie korzyści 
finansowych, decyduje się zaangażować w 
działania służące wspólnocie, samemu 
wolontariuszowi i ogółowi społeczeństwa; 

a) „wolontariusz” oznacza osobę, która 
dobrowolnie i z własnej inicjatywy, bez 
nastawienia na osiąganie korzyści 
finansowych, decyduje się zaangażować w 
działania służące wspólnocie, samemu 
wolontariuszowi i ogółowi społeczeństwa;
musi także posiadać wrodzone lub nabyte 
zdolności umożliwiające mu uwypuklenie 
roli Unii i jej wartości;

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a)  „zwierzchnik-wolontariusz” oznacza 
osobę, która pełni funkcje kierownicze i 
odpowiedzialne oraz wnosi swoje 
doświadczenie do szkolenia i 
informowania wolontariuszy przed 
rozpoczęciem wolontariatu, w trakcie jego 
wykonywania i po jego zakończeniu.

Or. fr

Poprawka9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W trakcie wykonywania niniejszego 
rozporządzenia zapewnia się spójność z 
innymi obszarami działań zewnętrznych 
Unii i jej polityką w innych odnośnych 
dziedzinach. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zapewnienie płynnego przejścia 
od etapu pomocy doraźnej, następnie 
odbudowy aż do etapu rozwoju.

1. W trakcie wykonywania niniejszego 
rozporządzenia zapewnia się spójność z 
innymi obszarami działań zewnętrznych 
Unii i jej polityką w innych odnośnych 
dziedzinach. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zapewnienie płynnego przejścia 
od etapu pomocy doraźnej, następnie 
odbudowy aż do etapu rozwoju. Należy 
zapewnić połączenie z programem Eures.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie 
współpracują w celu poprawy zgodności i 
spójności pomiędzy odnośnymi krajowymi 
programami dla wolontariuszy i 
działaniami podejmowanymi w ramach 
inicjatywy EU Aid Volunteers.

2. Komisja i państwa członkowskie 
współpracują w celu poprawy zgodności,
spójności i kosztów pomiędzy odnośnymi 
krajowymi programami dla wolontariuszy i 
działaniami podejmowanymi w ramach 
inicjatywy EU Aid Volunteers oraz 
EuropeAid.

Or. fr

Poprawka11

Wniosek dotyczący decyzji
Rozdział II 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania EU Aid Volunteers Przepisy dotyczące działań EU Aid 
Volunteers 

Or. fr
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Uzasadnienie

Opracowanie norm, zarządzanie nimi, weryfikacja, znajdowanie i selekcja kandydatów należą 
do kompetencji Komisji Europejskiej i kierownictwa nadzorującego EU Aid Volunteers, a nie 
do samych wolontariuszy zgodnie z art. 5 „Definicje”.

Poprawka12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania EU Aid Volunteers Działania zwierzchników-wolontariuszy w
ramach EU Aid Volunteers 

Or. fr

Uzasadnienie

Opracowanie norm, zarządzanie nimi, weryfikacja, znajdowanie i selekcja kandydatów należą 
do kompetencji Komisji Europejskiej i kierownictwa nadzorującego EU Aid Volunteers, a nie 
do samych wolontariuszy zgodnie z art. 5 „Definicje”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
 Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szukania, selekcji i przygotowania 
kandydatów na wolontariuszy do udziału w 
akcjach pomocy humanitarnej;

a) szukania, informowania przed 
wolontariatem i po jej zakończeniu, 
selekcji i przygotowania kandydatów na 
wolontariuszy do udziału w akcjach 
pomocy humanitarnej;

Or. fr
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Normy te zapewniają dochowanie 
należytej staranności i obejmują w 
szczególności obowiązki organizacji 
wysyłających i przyjmujących, minimalne 
wymogi w zakresie pokrycia kosztów 
utrzymania, zakwaterowania i innych 
odnośnych wydatków, ubezpieczenie, 
procedury bezpieczeństwa i inne istotne 
elementy.

2. Normy te zapewniają dochowanie 
należytej staranności i obejmują w 
szczególności obowiązki organizacji 
wysyłających i przyjmujących, minimalne 
wymogi w zakresie pokrycia kosztów 
utrzymania, zakwaterowania i innych 
odnośnych wydatków, ubezpieczenie, 
procedury bezpieczeństwa i inne istotne 
elementy, takie jak pokrycie kosztów 
posiłków i zakwaterowania, przewóz z 
międzynarodowego portu lotniczego 
przybycia do miejsca wolontariatu, 
ubezpieczenie (zdrowotne, podróżne i 
związane z anulacją), całodobowe 
wsparcie i pomoc zespołu na miejscu i w 
siedzibie, a także pokrycie innych kosztów 
zależnie od kraju działania i rodzaju 
pomocy humanitarnej oraz warunki 
anulacji przez wolontariusza i/lub 
organizację przyjmującą lub wysyłającą.

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia mechanizm 
certyfikacji gwarantujący, że organizacje 
wysyłające będą przestrzegać norm, o 
których mowa w art. 9, oraz mechanizm 
odmiennej certyfikacji dla organizacji 
przyjmujących.

1. Komisja ustanawia mechanizm 
certyfikacji opracowany w ścisłej 
współpracy z organami i organizacjami 
pozarządowymi uznanymi w dziedzinie 
działań humanitarnych i gwarantujący, że 
organizacje wysyłające będą przestrzegać 
norm, o których mowa w art. 9, oraz 
mechanizm odmiennej certyfikacji dla 
organizacji przyjmujących.
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Or. fr

Poprawka16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia program szkoleń w 
celu przygotowania kandydatów na 
wolontariuszy do podjęcia działań 
humanitarnych i w celu oddelegowania ich 
do udziału w akcjach pomocy 
humanitarnej.

1. Komisja ustanawia program szkoleń w 
oparciu o wiedzę organizacji znanych w 
obszarze pomocy humanitarnej w celu 
przygotowania kandydatów na 
wolontariuszy do podjęcia działań 
humanitarnych i w celu oddelegowania ich 
do udziału w akcjach pomocy 
humanitarnej.

Or. fr

Poprawka17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kandydaci na wolontariuszy, znalezieni 
i wyselekcjonowani zgodnie z art. 11, 
kwalifikują się do udziału w programie 
szkoleń. Zakres i zawartość szkolenia, 
które każdy kandydat na wolontariusza 
musi ukończyć, są ustalane indywidualnie 
na podstawie jego potrzeb z 
uwzględnieniem zdobytego już 
doświadczenia.

2. Kandydaci na wolontariuszy, znalezieni 
i wyselekcjonowani zgodnie z art. 11, 
kwalifikują się do udziału w programie 
szkoleń. Zakres i zawartość szkolenia, 
które każdy kandydat na wolontariusza 
musi ukończyć, są ustalane indywidualnie 
na podstawie jego potrzeb z 
uwzględnieniem zdobytego już 
doświadczenia oraz na podstawie potrzeb i 
cech szczególnych kraju, do którego jest 
on wysyłany.

Or. fr
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Poprawka18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach takiego szkolenia, a 
zwłaszcza przygotowania do 
oddelegowania do zadań, kandydaci na 
wolontariuszy mogą w miarę możliwości
podejmować staże w certyfikowanych 
organizacjach wysyłających w kraju innym 
niż kraj pochodzenia.

3. W ramach takiego szkolenia, a 
zwłaszcza przygotowania do 
oddelegowania do zadań, kandydaci na 
wolontariuszy muszą podejmować staże w 
certyfikowanych organizacjach 
wysyłających w miarę możliwości w kraju 
innym niż kraj pochodzenia.

Or. fr

Poprawka19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla ust. 3 kandydaci na 
wolontariuszy, którzy nie skorzystali z 
możliwości odbycia stażu, mogą w 
stosownych przypadkach uczestniczyć w 
dodatkowych zajęciach przygotowujących, 
poprzedzających oddelegowanie do zadań, 
zorganizowanych przez certyfikowane 
organizacje wysyłające. Takie zajęcia 
przygotowujące i staż muszą spełniać 
normy dotyczące przygotowania, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. a).

4. Bez uszczerbku dla ust. 3 kandydaci na 
wolontariuszy, którzy nie skorzystali z 
możliwości odbycia stażu, mogą w 
stosownych przypadkach uczestniczyć w 
dodatkowych zajęciach przygotowujących, 
poprzedzających oddelegowanie do zadań, 
zorganizowanych przez certyfikowane 
organizacje wysyłające. Takie zajęcia 
przygotowujące i staż muszą spełniać 
normy dotyczące przygotowania, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. a). Kandydaci na 
wolontariuszy, którzy nie mogli odbyć 
stażu, a także kandydaci, którzy udają się 
do innego niż wcześniej kraju, muszą 
odbyć dodatkowe szkolenie.

Or. fr
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Poprawka20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kandydatów na wolontariuszy, którzy 
pomyślnie przeszli ocenę, o której mowa w 
art. 12 ust. 5, uważa się za EU Aid 
Volunteers. W takim charakterze mogą oni 
zostać wpisani do rejestru EU Aid 
Volunteers (zwanym dalej „rejestrem”) i 
kwalifikują się do udziału w akcjach.

1. Kandydatów na wolontariuszy, którzy 
pomyślnie przeszli ocenę, o której mowa w 
art. 12 ust. 5, uważa się za EU Aid 
Volunteers. W takim charakterze mogą oni 
zostać wpisani do rejestru EU Aid 
Volunteers (zwanego dalej „rejestrem”) i 
kwalifikują się do udziału w akcjach przez 
okres ograniczony do dwóch lat, po czym 
muszą ponownie poddać się ocenie.

Or. fr

Poprawka21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Doświadczenie zdobyte w ramach 
inicjatywy EU Aid Volunteers może być 
uznane za „staż” poświadczony 
wydawanym przez Komisję 
zaświadczeniem i/lub za praktykę 
zawodową bądź szkolenie zależnie od 
zdobytego doświadczenia i zasad 
zawartych w umowie między organizacją 
wysyłającą i organizacją przyjmującą.

Or. fr
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Poprawka22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe zasady oddelegowania 
wolontariuszy, w tym również czas trwania 
i miejsce oddelegowania, a także zadania 
powierzone wolontariuszowi, zostają 
określone w umowie między organizacją 
wysyłającą i wolontariuszem.

3. Szczegółowe zasady oddelegowania 
wolontariuszy, w tym również czas trwania 
i miejsce oddelegowania, a także zadania 
powierzone wolontariuszowi, zostają 
określone w umowie między organizacją 
wysyłającą i wolontariuszem. W umowie 
zawarte są m.in. szczegółowe 
postanowienia dotyczące takich kwestii, 
jak pokrycie kosztów posiłków i 
zakwaterowania, przewóz z 
międzynarodowego portu lotniczego 
przybycia do miejsca wolontariatu, 
ubezpieczenie (zdrowotne, podróżne i 
związane z anulacją), całodobowe 
wsparcie i pomoc zespołu na miejscu i w 
siedzibie, a także pokrycie innych kosztów 
zależnie od kraju działania, rodzaju 
pomocy humanitarnej oraz warunki 
anulacji przez wolontariusza i/lub 
organizację przyjmującą lub wysyłającą.

Or. fr

Poprawka23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ochronę wolontariuszy wszelkimi 
sposobami, łącznie z informacjami 
dotyczącymi lokalnych stron i partnerów, 
zwłaszcza w strefach konfliktów.

Or. fr
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Poprawka24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sieć umożliwia i propaguje wolontariat 
przez internet mający uzupełniać działania 
EU Aid Volunteers i poprawić ich 
skuteczność.

3. Sieć umożliwia i propaguje wolontariat 
przez internet mający uzupełniać działania 
EU Aid Volunteers i poprawić ich 
skuteczność. Sieć ta musi być połączona z 
programem Eures.

Or. fr

Poprawka25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wolontariusze europejscy uczestniczący 
w inicjatywie EU Aid Volunteers, w razie 
potrzeby korzystający z pomocy i 
wskazówek organizacji wysyłających i 
przyjmujących, uczestniczą w stosownych 
działaniach w zakresie informacji, 
komunikacji i szerzenia wiedzy przed 
oddelegowaniem, w trakcie i po 
zakończeniu oddelegowania w celu 
promowania inicjatywy EU Aid Volunteers 
i swojego zaangażowania w jej działania. 
Komisja określa te działania, które nie 
mogą nakładać niewspółmiernych 
zobowiązań na wolontariuszy.

3. Wolontariusze europejscy uczestniczący 
w inicjatywie EU Aid Volunteers, 
korzystający z pomocy i wskazówek 
organizacji wysyłających i przyjmujących, 
uczestniczą w stosownych działaniach w 
zakresie informacji, komunikacji i 
szerzenia wiedzy przed oddelegowaniem, 
w trakcie i po zakończeniu oddelegowania 
w celu promowania inicjatywy EU Aid 
Volunteers i swojego zaangażowania w jej 
działania. Komisja określa te działania, 
które nie mogą nakładać niewspółmiernych 
zobowiązań na wolontariuszy.

Or. fr


