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6.3.2019 A8-0079/160

Poprawka 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Poprawka 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 tematycznym oraz aby 
wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich 
próbach stawienia czoła różnym 
wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem 
tym Komisja rozpoczęła pierwszą fazę 
Europejskiego Korpusu Solidarności, 
w czasie której zmobilizowano różne 
programy unijne w celu zaoferowania 
młodzieży z całej Unii możliwości 
podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej 
lub pracy.

(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 tematycznym oraz aby 
wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich 
próbach stawienia czoła różnym 
wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem 
tym Komisja rozpoczęła pierwszą fazę 
Europejskiego Korpusu Solidarności, 
w czasie której zmobilizowano różne 
programy unijne w celu zaoferowania 
młodzieży z całej Unii możliwości 
podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej 
lub pracy. Biorąc pod uwagę, z jednej 
strony, trudności we wdrażaniu 
odpowiednich i przejrzystych 
zabezpieczeń, które pozwalają zapobiec 
wykorzystywaniu młodej siły roboczej, a 
także z uwagi na niepewny charakter 
oferowanych miejsc pracy, oraz, z drugiej 
strony, niejasności i zagrożenia 
wynikające ze współistnienia w ramach 
tego samego programu altruistycznych, 
bezpłatnych działań, takich jak 
wolontariat, oraz działań wykonywanych 
za wynagrodzeniem, praktyki zawodowe i 
praca nie powinny wchodzić w zakresie 
Europejskiego Korpusu Solidarności.
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_________________ _________________
18 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Europejski Korpus 
Solidarności”, (COM(2016) 942 final).

18 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Europejski Korpus 
Solidarności”, (COM(2016) 942 final).
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6.3.2019 A8-0079/162

Poprawka 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Młodzieży należy zapewnić łatwo 
dostępne możliwości zaangażowania się 
w działania solidarnościowe, które 
mogłyby umożliwić im wyrażenie ich 
zaangażowania na rzecz społeczności oraz 
zdobycie przydatnego doświadczenia, 
przydatnych umiejętności i kompetencji 
w kontekście ich rozwoju osobistego, 
edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego, a tym 
samym zwiększenie ich szans na 
zatrudnienie. Działania te powinny także 
wspierać mobilność młodych 
wolontariuszy, praktykantów 
i pracowników.

(5) Młodzieży należy zapewnić łatwo 
dostępne możliwości zaangażowania się 
w działania solidarnościowe, które 
mogłyby umożliwić im wyrażenie ich 
zaangażowania na rzecz społeczności oraz 
zdobycie przydatnego doświadczenia, 
przydatnych umiejętności i kompetencji 
w kontekście ich rozwoju osobistego, 
edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego, a tym 
samym zwiększenie ich szans na 
zatrudnienie. Działania te powinny także 
wspierać mobilność młodych 
wolontariuszy.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Poprawka 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Poprawka 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejski Korpus Solidarności 
zapewnia pojedynczy punkt dostępu do 
działań solidarnościowych w całej Unii 
Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić 
spójność tych ram z innymi stosownymi 
politykami i programami Unii 
i komplementarność wobec nich. 
Europejski Korpus Solidarności 
wykorzystuje mocne strony i synergie 
poprzednich i istniejących programów, 
zwłaszcza wolontariatu europejskiego19 i 
„Wolontariuszy pomocy UE”20. Uzupełnia 
również starania państw członkowskich na 
rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im 
przejścia od szkoły do zatrudnienia 
w ramach gwarancji dla młodzieży poprzez 
zapewnienie im dodatkowych możliwości 
wejścia na rynek pracy w formie praktyk 
zawodowych lub stanowisk pracy 
w dziedzinach związanych z solidarnością 
w ich państwach członkowskich lub 
w kontekście transgranicznym. 
Zapewniona jest również 
komplementarność wobec istniejących 
unijnych sieci istotnych dla działań 
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności, takich jak europejska sieć 
publicznych służb zatrudnienia oraz sieci 
EURES i Eurodesk. Ponadto należy 
zapewnić komplementarność między 
dotychczasowymi mechanizmami 
powiązanymi, zwłaszcza krajowymi 

(7) Europejski Korpus Solidarności 
zapewnia pojedynczy punkt dostępu do 
działań solidarnościowych w całej Unii 
Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić 
spójność tych ram z innymi stosownymi 
politykami i programami Unii 
i komplementarność wobec nich. 
Europejski Korpus Solidarności 
wykorzystuje mocne strony i synergie 
poprzednich i istniejących programów, 
zwłaszcza wolontariatu europejskiego19 i 
„Wolontariuszy pomocy UE”20. Uzupełnia 
również starania państw członkowskich na 
rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im 
przejścia od szkoły do zatrudnienia w 
ramach gwarancji dla młodzieży poprzez 
zapewnienie im dodatkowych możliwości 
w dziedzinach związanych z solidarnością 
w ich państwach członkowskich lub w 
kontekście transgranicznym. Zapewniona 
jest również komplementarność wobec 
istniejących unijnych sieci istotnych dla 
działań w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności, takich jak europejska sieć 
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 
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programami na rzecz solidarności 
i programami wspierania mobilności 
młodzieży, a Europejskim Korpusem 
Solidarności, wykorzystując w stosownych 
przypadkach sprawdzone rozwiązania.

Solidarności, wykorzystując w stosownych 
przypadkach sprawdzone rozwiązania.

_________________ _________________
19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
„Erasmus+”: unijny program na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 
1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 50–73).

19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
„Erasmus+”: unijny program na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 
1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 50–73).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające 
Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy 
Humanitarnej (inicjatywa „Wolontariusze 
pomocy UE”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 
1–17).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające 
Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy 
Humanitarnej (inicjatywa „Wolontariusze 
pomocy UE”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 
1–17).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Poprawka 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejski Korpus Solidarności 
otwiera osobom młodym nowe możliwości 
odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej 
lub podjęcia pracy w dziedzinach 
związanych z solidarnością, a także daje im 
możliwość opracowywania i rozwijania 
projektów solidarnościowych z ich własnej 
inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich 
rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, 
obywatelski i zawodowy. Europejski 
Korpus Solidarności wspiera również 
działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów uczestników i organizacji 
Europejskiego Korpusu Solidarności, 
a także środki zapewniające jakość działań 
objętych wsparciem i usprawniające 
system walidacji efektów uczenia się. 
W ten sposób przyczynia się do 
europejskiej współpracy mającej znaczenie 
dla osób młodych oraz do zwracania uwagi 
na jej pozytywne skutki.

(9) Europejski Korpus Solidarności 
otwiera osobom młodym nowe możliwości 
odbycia wolontariatu w dziedzinach 
związanych z solidarnością, a także 
umożliwia im opracowywanie i rozwijanie 
projektów solidarnościowych z ich własnej 
inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich 
rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, 
obywatelski i zawodowy. Europejski 
Korpus Solidarności wspiera również 
działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów uczestników i organizacji 
Europejskiego Korpusu Solidarności, 
a także środki zapewniające jakość działań 
objętych wsparciem i usprawniające 
system walidacji efektów uczenia się. 
W ten sposób przyczynia się do 
europejskiej współpracy mającej znaczenie 
dla osób młodych oraz do zwracania uwagi 
na jej pozytywne skutki. Biorąc pod uwagę 
zakres i cele programu, w Europejskim 
Korpusie Solidarności powinny móc 
uczestniczyć jedynie organizacje 
niedochodowe.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Poprawka 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Działania te powinny korzystnie 
wpływać na społeczności, przy 
jednoczesnym wspieraniu rozwoju 
osobistego, edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego 
indywidualnych osób; działanie może 
przybrać formę wolontariatu, praktyki 
zawodowej i pracy, projektów lub działań 
służących tworzeniu sieci kontaktów, 
opracowanych w odniesieniu do różnych 
obszarów takich jak kształcenie 
i szkolenie, zatrudnienie, 
równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 
(zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), 
obywatelstwo i udział w procesie 
demokratycznym, środowisko i ochrona 
przyrody, działania w dziedzinie klimatu, 
zapobieganie klęskom żywiołowym, 
gotowość na wypadek ich wystąpienia 
i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich, dostarczanie 
artykułów żywnościowych 
i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, 
kreatywność i kultura, wychowanie 
fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, 
przyjmowanie i integracja obywateli 
państw trzecich, współpraca i spójność 
terytorialna oraz współpraca 
transgraniczna. Takie działania 
solidarnościowe powinny obejmować 
solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy 
w postaci odpowiednich działań, które 

(10) Działania te powinny korzystnie 
wpływać na społeczności, przy 
jednoczesnym wspieraniu rozwoju 
osobistego, edukacyjnego, społecznego, 
obywatelskiego i zawodowego 
indywidualnych osób; działanie może 
przybrać formę wolontariatu, projektów 
lub działań służących tworzeniu sieci 
kontaktów, opracowanych w odniesieniu 
do różnych obszarów takich jak kształcenie 
i szkolenie, zatrudnienie, 
równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 
(zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), 
obywatelstwo i udział w procesie 
demokratycznym, środowisko i ochrona 
przyrody, działania w dziedzinie klimatu, 
zapobieganie klęskom żywiołowym, 
gotowość na wypadek ich wystąpienia i 
usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich, dostarczanie 
artykułów żywnościowych i 
nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, 
kreatywność i kultura, wychowanie 
fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, 
przyjmowanie i integracja obywateli 
państw trzecich, współpraca i spójność 
terytorialna oraz współpraca 
transgraniczna. Takie działania 
solidarnościowe powinny obejmować 
solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy 
w postaci odpowiednich działań, które 
można zaoferować uczestnikom przed 
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można zaoferować uczestnikom przed 
działaniem solidarnościowym, w jego 
trakcie i po nim.

działaniem solidarnościowym, w jego 
trakcie i po nim.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Poprawka 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Praktyki zawodowe i miejsca pracy 
w dziedzinach związanych z solidarnością 
mogą zapewnić młodzieży dodatkowe 
możliwości wejścia na rynek pracy, 
przyczyniając się jednocześnie do 
rozwiązania kluczowych problemów 
społecznych. Może to poprawić szanse na 
zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich 
wydajność oraz ułatwić im przejście od 
edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia ich szans na 
rynku pracy. Oferowane w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności 
możliwości odbywania praktyk 
zawodowych powinny być zgodne 
z zasadami jakości określonymi 
w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości 
staży21 . Oferowane praktyki zawodowe 
i miejsca pracy stanowią dla młodzieży 
ważny etap wchodzenia na rynek pracy, 
a towarzyszy im adekwatne wsparcie po 
zakończeniu działania. Stosowne 
podmioty rynku pracy, zwłaszcza 
publiczne i prywatne służby zatrudnienia, 
partnerzy społeczni oraz izby handlowe 
pośredniczą w podejmowaniu praktyk 
zawodowych i pracy. Jako organizacje 
uczestniczące powinny one ubiegać się 
o dofinansowanie za pośrednictwem 
stosownego organu wykonawczego 
Europejskiego Korpusu Solidarności, 
mającego na celu pośredniczenie między 

skreśla się
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młodymi uczestnikami a pracodawcami 
oferującymi możliwość odbycia praktyki 
zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach 
związanych z solidarnością.
_________________
21 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. 
w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 
z 2.5.2018, s. 1).
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6.3.2019 A8-0079/168

Poprawka 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każdy podmiot chcący 
uczestniczyć w Europejskim Korpusie 
Solidarności powinien uzyskać znak 
jakości, pod warunkiem że zostały 
spełnione odpowiednie warunki. Proces 
prowadzący do przyznania znaku jakości 
powinien być prowadzany w sposób ciągły 
przez organy 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.

(18) Każdy podmiot niedochodowy 
chcący uczestniczyć w Europejskim 
Korpusie Solidarności powinien uzyskać 
znak jakości, pod warunkiem że zostały 
spełnione odpowiednie warunki. Proces 
prowadzący do przyznania znaku jakości 
powinien być prowadzany w sposób ciągły 
przez organy 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.
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6.3.2019 A8-0079/169

Poprawka 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Podmiot chcący ubiegać się 
o finansowanie w celu oferowania działań 
w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności powinien najpierw, jako 
warunek wstępny, uzyskać znak jakości. 
Ten wymóg nie dotyczy osób fizycznych 
ubiegających się o wsparcie finansowe 
w imieniu nieformalnej grupy uczestników 
Europejskiego Korpusu Solidarności na ich 
projekty solidarnościowe.

(19) Podmiot chcący ubiegać się o 
finansowanie w celu oferowania działań w 
ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności powinien być organizacją 
niedochodową i powinien najpierw, jako 
warunek wstępny, uzyskać znak jakości. 
Ten wymóg nie dotyczy osób fizycznych 
ubiegających się o wsparcie finansowe 
w imieniu nieformalnej grupy uczestników 
Europejskiego Korpusu Solidarności na ich 
projekty solidarnościowe.
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