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Europejski Korpus Solidarności na lata 2021–
2027
Europejski Korpus Solidarności jest wymieniony w dziale 5 – „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” –
priorytetów Komisji Europejskiej na obecny mandat. Początkowo program nie cieszył się dużym
zainteresowaniem z powodu nieskutecznej promocji i komunikacji, ponieważ konkurował on z innymi
wieloletnimi programami, w ramach których prowadzono podobne działania. Dzięki obecnemu wnioskowi w
sprawie rozporządzenia program stanie się wspólnym narzędziem dla wszystkich możliwych działań w zakresie
solidarności i wolontariatu humanitarnego skierowanych do młodzieży. Podczas majowej sesji plenarnej
Parlament Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji
międzyinstytucjonalnych.

Kontekst

Europejski Korpus Solidarności jest nadal młodą inicjatywą, którą podjęto niedawno, bo w 2016 r. W jej
ramach młodzież i organizacje uczestniczą w projektach solidarnościowych spełniające standardy znaku
jakości. Ogólnym celem jest wzmocnienie spójności, solidarności i demokracji poprzez zajęcie się
wymiernymi potrzebami społecznymi i wyzwaniami humanitarnymi. Program jest jednym z instrumentów
finansowania wpisującym się w wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.

Wniosek Komisji Europejskiej

11 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia rozszerzającego zakres
Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stworzenia możliwości wolontariatu, stażu i pracy w dziedzinie
solidarności dla młodych osób w wieku od 18 do 30 roku życia. Najważniejszą nowością we wniosku było
włączenie nowego komponentu pomocy humanitarnej, który był wcześniej odrębnym programem.
Połączenie wszystkich możliwości wolontariatu w ramach jednego programu pomaga usprawnić struktury,
poprawia widoczność możliwych działań i zapewnia wywiązanie się z traktatowych zobowiązań
dotyczących utworzenia europejskiego ochotniczego korpusu pomocy humanitarnej dla młodych
Europejczyków.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Komisja Kultury i Edukacji (CULT) Parlamentu przyjęła sporządzone przez siebie sprawozdanie w sprawie
tego wniosku w lutym 2019 r., a Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2019 r.
W rezolucji z 2017 r. Parlament zwrócił się do Komisji o jasne określenie celów programu oraz o
odpowiednią koordynację jego wdrażania i monitorowania. 11 stycznia 2021 r. komisja CULT zatwierdziła
ostateczną wersję tekstu będącego wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych. W trakcie rozmów
trójstronnych Parlament wynegocjował szereg zmian do pierwotnego wniosku. W myśl uzgodnionego
tekstu Europejski Korpus Solidarności będzie oferował możliwości wolontariatu, ale nie przewiduje staży
ani praktyk zawodowych, które w poprzednim programie były wykorzystywane w niewielkim stopniu.
Orientacyjny podział budżetu kształtuje się następująco: 94 % przeznaczono na wolontariat i projekty
solidarnościowe, a 6 % na projekty pomocy humanitarnej. W przypadku działań organizowanych w kraju
pochodzenia obowiązuje pułap 20 %. Specjalny artykuł dotyczący włączenia uzupełnia wzmocnione środki
bezpieczeństwa i ochrony wszystkich uczestników i grup szczególnie wrażliwych. Parlament zapewnił
również wyższy limit wiekowy dla uczestników komponentu humanitarnego (35 lat) oraz zniesienie limitu
wiekowego dla ekspertów i trenerów. Parlament w sposób zdeterminowany bronił co najmniej 15procentowego wzrostu budżetu w stosunku do poprzedniego programu. Ostateczny budżet na lata 2021–
2027 wynosi 1,009 mld EUR. 20 kwietnia 2021 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. 10
maja 2021 r. komisja CULT głosowała za zaleceniem przyjęcia tekstu, który teraz zostanie poddany pod
głosowanie w Parlamencie w drugim czytaniu.
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