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Michaela Šojdrová
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(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 tym sensie, że 
powinny stanowić odpowiedź na 
niezaspokojone potrzeby społeczne, 
przyczyniać się do wzmocnienia 
społeczności i budowania zdolności, 
oferować młodzieży możliwość zdobycia 
cennej wiedzy i kompetencji, być 
finansowo dostępne dla nich oraz być 
wdrażane w bezpiecznych i zdrowych 
warunkach; należy także zachęcać do 
dialogu z władzami lokalnymi i 
regionalnymi oraz zainteresowanymi 
stronami, aby zapewnić program 
ukierunkowany na potrzeby i wspierać 
wolontariat w krajach partnerskich oraz 
dodać silną wartość rozwojową do działań 
solidarnościowych.
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Poprawka 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
w imieniu Komisji Rozwoju

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 

(10) Działania te powinny korzystnie 
wpływać na społeczności, przy 
jednoczesnym wspieraniu rozwoju 
osobistego, edukacyjnego, społecznego, 
kulturalnego, 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), 
gospodarka o obiegu zamkniętym, 
obywatelstwo i udział w procesie 
demokratycznym, środowisko i ochrona 
przyrody, działania w dziedzinie klimatu, 
zapobieganie klęskom żywiołowym i 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka oraz usuwanie ich skutków, 
ochrona grup podatnych na zagrożenia, 
które odniosły szkody z powodu klęsk 
żywiołowych lub sytuacji kryzysowych, 
odporność, eliminacja ubóstwa, 
bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo 
i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie 
artykułów żywnościowych 
i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, 
kreatywność i kultura, wychowanie 
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solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy 
w postaci odpowiednich działań, które 
można zaoferować uczestnikom przed 
działaniem solidarnościowym, w jego 
trakcie i po nim.

fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, 
przyjmowanie i integracja obywateli 
państw trzecich, w szczególności dzieci 
pozbawionych opieki, zapobieganie 
konfliktom, pokój i pojednanie, prawa 
człowieka, równość płci, 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 
działaniem solidarnościowym, w jego 
trakcie i po nim.
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Michaela Šojdrová
Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”
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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 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, zgodnie z 
istniejącymi systemami certyfikacji. 
Należy uprościć procedurę uzyskiwania 
znaku dla organizacji już 
certyfikowanych, w szczególności w 
ramach obecnej inicjatywy Wolontariusze 
pomocy UE, oraz dla organizacji 
posiadających ramowe umowy o 
partnerstwie z Dyrekcją Generalną 
Komisji Europejskiej ds. Prowadzonych 
przez UE Operacji Ochrony Ludności i 
Pomocy Humanitarnej. W procedurze tej 
należy należycie uwzględnić podobne 
procedury prowadzone zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 
nr 375/2014, rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/14751a oraz z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1257/961b. Przyznany znak 
jakości należy poddawać okresowej ocenie 
i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku 
przeprowadzonych kontroli okaże się, że 
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warunki, które doprowadziły do jego 
przyznania, nie są już spełniane. 

______________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 
z dnia 2 października 2018 r. 
ustanawiające ramy prawne 
Europejskiego Korpusu Solidarności oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) 
nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE 
(Dz.U. L 250 z 4.10.2018, s. 1).
1b Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej 
(Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1).
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Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejski Korpus Solidarności 
skierowany jest do osób młodych w wieku 
18–30 lat, a uczestnictwo w oferowanych 
przez Korpus działaniach powinno 
wymagać wcześniejszej rejestracji na 
portalu Europejskiego Korpusu 
Solidarności.

(27) Europejski Korpus Solidarności 
skierowany jest głównie do osób młodych 
w wieku 18–30 lat, przy czym potrzeby i 
konteksty związane z pomocą 
humanitarną w państwach trzecich mogą 
uzasadniać udział ekspertów powyżej tego 
wieku. Uczestnictwo w oferowanych przez 
Korpus działaniach powinno wymagać 
wcześniejszej rejestracji na portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności.
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Poprawka 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
w imieniu Komisji Rozwoju

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie udziału osób młodych 
i organizacji w łatwo dostępnych 
działaniach solidarnościowych wysokiej 
jakości i w ten sposób przyczynienie się do 
wzmocnienia spójności, solidarności 
i demokracji w Unii i poza jej granicami, 
a równocześnie odpowiedzieć na 
wyzwania społeczne i humanitarne 
w terenie, przy szczególnych staraniach na 
rzecz promowania włączenia społecznego.

1. Ogólnym celem programu jest 
zwiększenie udziału osób młodych i 
organizacji w łatwo dostępnych 
nienastawionych na zysk działaniach 
solidarnościowych wysokiej jakości i w ten 
sposób przyczynienie się do wzmocnienia 
spójności, solidarności, pokoju i 
demokracji w Unii i poza jej granicami, 
zbliżając się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju i odpowiadając 
na wyzwania społeczne i humanitarne w 
terenie, w szczególności jeśli chodzi o 
redukcję zagrożenia klęskami 
żywiołowymi, katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka i 
sytuacjami nadzwyczajnymi w 
niestabilnych krajach pokonfliktowych, 
przy szczególnych staraniach na rzecz 
promowania włączenia społecznego.

Or. en


