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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu ustanowienie ram prawnych Europejskiego 

Korpusu Solidarności i zmianę rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) 

nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzji nr 1313/2013/UE, z myślą 

o utworzeniu Europejskiego Korpusu Solidarności, który obejmie również istniejący 

wolontariat europejski (EVS). Ważne jest, aby podkreślić, że Europejski Korpus Solidarności 

i wolontariat europejski nie mają takiego samego zakresu kompetencji, ponieważ wolontariat 

europejski realizował programy wolontariatu również w państwach trzecich; 

sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zaleca zatem, by dołożyć starań, aby prace w 

ramach poprzedniego programu nie zostały zaprzepaszczone przy okazji tej fuzji. 

 

Program Europejskiego Korpusu Solidarności ma na celu zaangażowanie do 2020 r. około 

100 000 młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat w ramach projektów polegających na 

zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego oraz spójności społecznej. Wniosek ten opiera 

się na wytycznych Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1. Do tego programu dostęp 

będą miały państwa członkowskie UE oraz ewentualnie inne państwa na podstawie umów 

dwustronnych, jednak istotne jest, by mieć na uwadze, że obecnie przez terytorium Unii 

Europejskiej przemieszczają się też inne osoby, które nie mają paszportu żadnego z państw 

Unii. Z tego powodu przypomina się o tym, że niezbędne jest, by program ten mógł również 

uwzględniać młodych ludzi, którzy nie mają dowodu osobistego wystawionego przez jedno z 

państw Unii Europejskiej, i by ułatwiał im uzyskanie zezwolenia na pobyt i wiz. 

 

Solidarność jest jedną z zasad, na których opiera się Unia Europejska, określa ona istotę 

projektu europejskiego i zapewnia jedność niezbędną do stawienia czoła obecnym i 

przyszłym trudnym sytuacjom i kryzysom. Z okazji 60. rocznicy ustanowienia traktatów 

rzymskich Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska potwierdziły swoje 

zobowiązanie do wzmocnienia solidarności, a działania w tym zakresie będą zmierzać do 

całościowego rozwoju antroposfery 2. 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że podstawowe znaczenie ma propagowanie 

i wspieranie wśród młodych ludzi, którzy w największym stopniu ucierpieli z powodu 

kryzysu gospodarczego i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, wszystkich rodzajów działań 

mających na celu poprawę systemów i strategii politycznych w ramach solidarności, 

ponieważ solidarność przyczynia się do wzmocnienia kultury praw człowieka, na której 

opiera się Unia Europejska. 

 

Istotne jest, by ponownie zwrócić uwagę na to, że prawa kobiet, osób LGBTQI oraz 

migrantów są tożsame z prawami człowieka, a ponieważ osoby te znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji, w ramach wytycznych programu należy przyjąć podejście uwzględniające 

problematykę płci oraz procesy migracyjne. 

 

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w związku z dostępem do programu kształcenia w ramach 

wolontariatu Komisja przewidziała specjalne przepisy dotyczące młodych ludzi znajdujących 

się w trudnej sytuacji, przy czym program ten w żadnych okolicznościach nie powinien 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (Dz.U. C 326 z 

26.10.2012, s. 391). 
2 http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/ 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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zastępować pracy za wynagrodzeniem ani staży przygotowujących do zawarcia umów o 

pracę, podlegających odpowiednim krajowym przepisom prawa . W związku z tym zwraca 

się do Komisji i państw członkowskich o to, by dopilnowywały, by takie przypadki nie miały 

miejsca. 

 

Sprawozdawczyni uważa, że niepokojące jest, iż środki już przeznaczone na sektor kultury i 

edukacji lub zaciągnięte zobowiązania – np. w ramach programu Erasmus+ – są przenoszone 

do nowo ustanowionego programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Erasmus+ okazał się 

być jednym z najlepszych sposobów ugruntowywania świadomości europejskiej. Uważa, że 

doświadczenia kulturowe i w zakresie kształcenia gromadzone w ramach programu Erasmus+ 

są cennym elementem również dla zapewniania wysokiej jakości staży szkoleniowych w 

ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.  

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podkreśla wagę angażowania partnerów 

społecznych i wszystkich innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w proces oceny 

ex post, uruchamiania, kontroli i monitorowania programu, z pełnym poszanowaniem sieci 

stowarzyszeń w dziedzinie ochrony ludności, które działając w obszarze ochrony środowiska 

i angażując się w procesy odbudowy w wyniku klęsk żywiołowych, wniosły wkład do 

programów interwencji Komisji Europejskiej dotyczących klęsk żywiołowych i ochrony 

środowiska oraz współpracowały z nimi. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Młodzieży należy zapewnić łatwo 

dostępne możliwości zaangażowania się w 

działania solidarnościowe, które mogłyby 

umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania 

do działania 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 wspierałyby 

także mobilność młodych wolontariuszy, 

stażystów i pracowników. 

(4) Młodzieży należy zapewnić łatwo 

dostępne możliwości zaangażowania się w 

działania solidarnościowe, które mogłyby 

umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania 

do działania 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 wspierałyby 

także mobilność młodych wolontariuszy, 

stażystów i pracowników, przestrzegając 

odpowiednich przepisów krajowych w 
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dziedzinie mobilności pracowników. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) 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 finansowo dostępne dla 

młodzieży oraz zostać wdrożone w 

bezpiecznych i zdrowych warunkach. 

(5) Działania solidarnościowe 

oferowane młodzieży powinny być 

wysokiej jakości, w takim sensie, iż 

powinny stanowić odpowiedź na 

niezaspokojone potrzeby społeczne, 

przyczyniać się do wzmocnienia 

społeczności lokalnych i spójności 

społecznej, oferować młodzieży możliwość 

zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być 

finansowo dostępne dla młodzieży oraz 

zostać wdrożone w bezpiecznych i 

zdrowych warunkach. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Europejski Korpus Solidarności 

zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy 

do działań solidarnościowych w całej Unii 

Europejskiej. Należy zapewnić spójność i 

komplementarność tych ram z innymi 

stosownymi politykami i programami Unii. 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

wykorzystywać mocne strony i synergię 

dotychczasowych programów, zwłaszcza 

wolontariatu europejskiego. Powinien on 

także uzupełniać starania państw 

członkowskich na rzecz wspierania 

młodzieży i ułatwiania im przejścia od 

szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji 

dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im 

dodatkowych możliwości wejścia na rynek 

pracy w formie praktyk zawodowych lub 

stanowisk pracy w dziedzinach związanych 

(6) Europejski Korpus Solidarności 

zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy 

do działań solidarnościowych w całej Unii 

Europejskiej, dostępny bez dyskryminacji 

ze względu na płeć i przynależność do 

danej warstwy społecznej. Należy 

zapewnić spójność i komplementarność 

tych ram z innymi stosownymi politykami 

i programami Unii. Europejski Korpus 

Solidarności powinien wykorzystywać 

mocne strony i synergię dotychczasowych 

programów, zwłaszcza wolontariatu 

europejskiego. Powinien on także 

uzupełniać starania państw członkowskich 

na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania 

im przejścia od szkoły do zatrudnienia w 

ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez 

zapewnienie im dodatkowych możliwości 
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z solidarnością w ich stosownych 

państwach członkowskich oraz w 

kontekście transgranicznym. Należy 

zapewnić komplementarność z 

dotychczasowymi unijnymi sieciami 

związanymi z działaniami w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

takimi 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 

Solidarności, wykorzystując w stosownych 

przypadkach sprawdzone rozwiązania. 

wejścia na rynek pracy w formie praktyk 

zawodowych lub stanowisk pracy w 

dziedzinach związanych z solidarnością w 

ich stosownych państwach członkowskich 

oraz w kontekście transgranicznym. Należy 

zapewnić komplementarność z 

dotychczasowymi unijnymi sieciami 

związanymi z działaniami w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

takimi 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, również na poziomie 

regionalnym i lokalnym, a Europejskim 

Korpusem Solidarności, wykorzystując w 

stosownych przypadkach sprawdzone 

rozwiązania. 

_________________ _________________ 

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji 

dla młodzieży (2013/C 120/01). 

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji 

dla młodzieży (2013/C 120/01). 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

programom unijnym takim jak Fundusz 

Azylu, Migracji i Integracji, program 

„Europa dla Obywateli”, Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 

działań w dziedzinie zdrowia wniesienie 

wkładu w realizację celów Europejskiego 

Korpusu Solidarności poprzez wspieranie 

jego działań. Wkład ten powinien być 

finansowany zgodnie z odpowiednimi 

aktami podstawowymi stosownych 

(7) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

programom unijnym takim jak Fundusz 

Azylu, Migracji i Integracji, program 

„Europa dla Obywateli”, Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, program 

działań w dziedzinie zdrowia wniesienie 

wkładu w realizację celów Europejskiego 

Korpusu Solidarności poprzez wspieranie 

jego działań. Wkład ten powinien być 

finansowany zgodnie z odpowiednimi 

aktami podstawowymi stosownych 
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programów. Po uzyskaniu ważnego znaku 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności beneficjenci powinni uzyskać 

dostęp do portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności oraz mieć zapewnione środki 

dotyczące jakości i wsparcia w zależności 

od rodzaju oferowanych działań. 

programów z myślą o zapewnieniu 

większego udziału młodych ludzi, 

społeczeństwa obywatelskiego oraz 

istniejących programów wolontariatu w 

państwach członkowskich. Po uzyskaniu 

ważnego znaku jakości Europejskiego 

Korpusu Solidarności beneficjenci powinni 

uzyskać dostęp do portalu Europejskiego 

Korpusu Solidarności oraz mieć 

zapewnione środki dotyczące jakości i 

wsparcia w zależności od rodzaju 

oferowanych działań. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Niniejsze rozporządzenie określa 

pulę środków finansowych na lata 2018–

2020, która ma stanowić główną kwotę 

odniesienia w rozumieniu pkt 17 

porozumienia międzyinstytucjonalnego 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 

i Komisją w sprawie dyscypliny 

budżetowej, współpracy w kwestiach 

budżetowych i należytego zarządzania 

finansami23, dla Parlamentu Europejskiego 

i Rady podczas corocznej procedury 

budżetowej. Główna kwota odniesienia 

obejmuje przeniesienie środków z 

programu „Erasmus+” (197,7 mln EUR) i 

programu na rzecz zatrudnienia i 

innowacji społecznych (10 mln EUR) na 

lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, kwotę tę 

uzupełniają wkłady z kilku programów 

unijnych na kilka działów budżetu, takich 

jak Europejski Fundusz Społeczny, 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, 

program LIFE oraz Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

(18) Niniejsze rozporządzenie określa 

pulę środków finansowych na lata 2018–

2020, która ma stanowić główną kwotę 

odniesienia w rozumieniu pkt 17 

porozumienia międzyinstytucjonalnego 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 

i Komisją w sprawie dyscypliny 

budżetowej, współpracy w kwestiach 

budżetowych i należytego zarządzania 

finansami23, dla Parlamentu Europejskiego 

i Rady podczas corocznej procedury 

budżetowej. Główna kwota odniesienia 

powinna być finansowana dzięki 

wykorzystaniu wszystkich środków 

finansowych dostępnych na mocy 

rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 

1311/201323a, z wyjątkiem przeniesienia 

środków. 

_________________ _________________ 

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z 

dnia 2 grudnia 2013 r. między 

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z 

dnia 2 grudnia 2013 r. między 
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Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i 

należytego zarządzania finansami (Dz.U. 

C 373 z 20.12.2013, s. 1). 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i 

należytego zarządzania finansami (Dz.U. 

C 373 z 20.12.2013, s. 1). 

 23a Rozporządzenie Rady (UE) nr 

1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające 

wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–

2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Jeżeli działalność Europejskiego 

Korpusu Solidarności nie jest 

bezpośrednio związana ze środkami 

finansowymi dostępnymi w ramach 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

1311/2013, Komisja powinna 

zagwarantować udostępnienie nowych 

dodatkowych funduszy. 

Uzasadnienie 

Działania prowadzone przez Europejski Korpus Solidarności muszą zachować powiązanie z 

funduszami i programami, które go finansują. Jeżeli brak takiego powiązania, Komisja musi 

zapewnić dodatkowe źródła finansowania, dzięki którym te działania będą wdrażane. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

państwom uczestniczącym przekazywanie 
dodatkowego finansowania krajowego, 

dostępnego zgodnie z przepisami 

dotyczącymi Europejskiego Korpusu 

(20) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

państwa członkowskie, a w stosownych 

przypadkach właściwe organy szczebla 

niższego niż krajowy, posiadające własne i 

wyłączne kompetencje ustawodawcze, 

oraz państwa uczestniczące powinny 

przyjąć przepisy umożliwiające 
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Solidarności. udostępnienie dodatkowego finansowania 

krajowego, regionalnego lub lokalnego 

zgodnie z przepisami dotyczącymi 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Należy skupić się na tym, aby 

działania objęte wsparciem Europejskiego 

Korpusu Solidarności były dostępne dla 

wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji. Należy zatem 

wprowadzić specjalne środki wspierania 

włączenia społecznego, uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji, a także 

uwzględnić ograniczenia wynikające z 

odizolowania najbardziej oddalonych 

regionów Unii oraz krajów i terytoriów 

zamorskich24. Analogicznie, państwa 

uczestniczące powinny starać się przyjąć 

wszystkie odpowiednie środki w celu 

zniesienia prawno-administracyjnych 

przeszkód dla prawidłowego 

funkcjonowania Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Obejmuje to rozwiązanie – 

tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla 

dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 

– kwestii administracyjnych powodujących 

trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na 

pobyt. 

(24) Należy skupić się na tym, aby 

działania objęte wsparciem Europejskiego 

Korpusu Solidarności były dostępne dla 

wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji. Należy zatem 

wprowadzić specjalne środki wspierania 

włączenia społecznego, uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji, a także 

uwzględnić ograniczenia wynikające z 

odizolowania najbardziej oddalonych 

regionów Unii oraz krajów i terytoriów 

zamorskich24. Analogicznie, państwa 

członkowskie i państwa uczestniczące 

powinny starać się przyjąć wszystkie 

odpowiednie środki w celu zniesienia 

prawno-administracyjnych przeszkód dla 

prawidłowego funkcjonowania 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to 

możliwe i bez uszczerbku dla dorobku 

Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i 

pobytu obywateli państw trzecich – kwestii 

administracyjnych powodujących trudności 

z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt. 

_________________ _________________ 

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje 

publiczne lub prywatne z krajów i 

terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć 

w programach zgodnie z decyzją Rady 

2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w 

sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich ze Wspólnotą Europejską, 

Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. 

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje 

publiczne lub prywatne z krajów i 

terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć 

w programach zgodnie z decyzją Rady 

2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w 

sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów 

zamorskich ze Wspólnotą Europejską, 

Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Każdy podmiot chcący 

uczestniczyć w Europejskim Korpusie 

Solidarności – przy finansowaniu z 

budżetu Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w ramach innego programu 

unijnego lub z innego źródła finansowania 

– powinien uzyskać znak jakości, pod 

warunkiem, że zostaną spełnione 

odpowiednie warunki. Proces prowadzący 

do przyznania znaku jakości powinien być 

prowadzany w sposób ciągły przez 

struktury 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. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

  

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Tekst proponowany przez Komisję 

(28) Należy zapewnić odpowiednie 

działania informacyjne, reklamę i 

rozpowszechnianie możliwości i wyników 

działań objętych wsparciem w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, na 

szczeblu europejskim, krajowym i 

lokalnym. Działania informacyjne, reklama 

i upowszechnianie powinny być 

realizowane przez wszystkie organy 

wykonawcze Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w tym, w stosownych 

przypadkach, przy wsparciu innych 

kluczowych zainteresowanych podmiotów. 

(28) Za pośrednictwem portali 

internetowych należy zapewnić 

odpowiednie działania informacyjne, 

reklamę i rozpowszechnianie możliwości i 

wyników działań objętych wsparciem w 

ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności, na szczeblu europejskim, 

krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Działania informacyjne, reklama i 

upowszechnianie powinny być realizowane 

przez wszystkie organy wykonawcze 

Europejskiego Korpusu Solidarności oraz 

w ramach programów Unii, które 
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powiązane są już z Europejskim 

Korpusem Solidarności. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Tekst proponowany przez Komisję 

(29) W celu zapewnienia większej 

skuteczności informowania ogółu 

społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia 

efektu synergii między działaniami 

informacyjnymi podejmowanymi z 

inicjatywy Komisji zasoby przydzielone na 

działania informacyjne na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinny 

obejmować również instytucjonalne 

przekazywanie informacji na temat 

priorytetów politycznych Unii, pod 

warunkiem, że są one związane z ogólnym 

celem niniejszego rozporządzenia. 

(29) W celu zapewnienia większej 

skuteczności informowania ogółu 

społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia 

efektu synergii między działaniami 

informacyjnymi podejmowanymi z 

inicjatywy Komisji, zasoby przydzielone 

na działania informacyjne na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinny 

obejmować również instytucjonalne 

przekazywanie informacji na temat 

priorytetów politycznych Unii, takich jak 

integracja społeczna, spójność, ochrona 

środowiska i łagodzenie zmiany klimatu, 

gdyż związane są one z ogólnym celem 

niniejszego rozporządzenia i powinny być 

spójne z celami źródeł finansowania 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Ze względów skuteczności i 

efektywności komitet ustanowiony na 

mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 

powinien także pomóc Komisji we 

wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. W 

odniesieniu do Europejskiego Korpusu 

Solidarności komitet ten powinien być 

zwoływany w określonej konfiguracji, a 

jego mandat powinien zostać dostosowany 

do pełnienia tej nowej roli. To państwa 

uczestniczące powinny powołać 

stosownych przedstawicieli na potrzeby 

(37) Ze względów skuteczności i 

efektywności komitet ustanowiony na 

mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 

powinien także pomóc Komisji we 

wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. W 

odniesieniu do Europejskiego Korpusu 

Solidarności komitet ten powinien być 

zwoływany w określonej konfiguracji, a 

jego mandat powinien zostać dostosowany 

do pełnienia tej nowej roli. To państwa 

członkowskie i inne państwa uczestniczące 

powinny powołać stosownych 
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tych posiedzeń, uwzględniając wymiary 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

związane z wolontariatem i zatrudnieniem. 

przedstawicieli na potrzeby tych posiedzeń, 

uwzględniając wymiary Europejskiego 

Korpusu Solidarności związane z 

wolontariatem i zatrudnieniem. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Pula środków finansowych 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 

ramach działu 1a wieloletnich ram 

finansowych powinna zostać dodatkowo 

uzupełniona przez wkłady finansowe z 

innych programów i działów budżetu, co 

wymaga zmiany rozporządzeń (UE) 

nr 1293/201327, (UE) nr 1303/201328, 

(UE) nr 1305/201329, (UE) 

nr 1306/201330, a także decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1313/201331. 

skreśla się 

_________________  

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

Program działań na rzecz środowiska i 

klimatu (LIFE) i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. 

L 347 z 20.12.2013, s. 185). 

 

28 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności 
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i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320). 

29 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 

s. 487). 

 

30 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, 

zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 

1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 

347 z 20.12.2013, s. 549). 

 

31 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 

Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 

20.12.2013, s. 924). 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) „działanie solidarnościowe” 

oznacza działanie mające na celu 

uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb 

społecznych z korzyścią dla danej 

społeczności, przy jednoczesnym 

wspieraniu rozwoju osobistego, 

edukacyjnego, społecznego, 

obywatelskiego i zawodowego osoby; 

działanie może przybrać formę staży, 

projektów lub działań służących tworzeniu 

(1) „działanie solidarnościowe” 

oznacza działanie mające na celu 

uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb 

społecznych z korzyścią dla danej 

społeczności, przy jednoczesnym 

wspieraniu rozwoju osobistego, 

edukacyjnego, społecznego, 

obywatelskiego i w dziedzinie kształcenia 

indywidualnych osób; działanie może 

przybrać formę staży, projektów lub 
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sieci kontaktów, opracowanych w 

odniesieniu do różnych obszarów takich 

jak kształcenie i szkolenia, zatrudnienie, 

równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 

(zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), 

obywatelstwo i udział w procesie 

demokratycznym, ochrona środowiska 

naturalnego, 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 społeczna i 

świadczenia socjalne, przyjmowanie i 

integracja cudzoziemców, współpraca i 

spójność terytorialna; 

działań służących tworzeniu sieci 

kontaktów, opracowanych w odniesieniu 

do różnych obszarów takich jak kształcenie 

i szkolenia, zatrudnienie, 

równouprawnienie płci, przedsiębiorczość 

społeczna, obywatelstwo i udział w 

procesie demokratycznym, ochrona 

środowiska naturalnego, 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 społeczna i 

świadczenia socjalne, niepełnosprawność, 

przyjmowanie i integracja cudzoziemców, 

a także współpraca i spójność terytorialna; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) „osoby młode w niekorzystnej 

sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące 

dodatkowego wsparcia z powodu 

niepełnosprawności, trudności w nauce, 

przeszkód ekonomicznych, różnic 

kulturowych, problemów zdrowotnych, 

przeszkód społecznych lub przeszkód 

geograficznych; 

(3) „osoby młode w niekorzystnej 

sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące 

dodatkowego wsparcia z powodu 

niepełnosprawności, trudności 

edukacyjnych lub trudności związanych z 

integracją, przeszkód ekonomicznych, 

różnic kulturowych, problemów 

zdrowotnych, przeszkód społecznych lub 

przeszkód geograficznych; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) „wolontariat” oznacza nieodpłatną 

pracę w pełnym wymiarze godzin32  na 

zasadzie wolontariatu przez okres do 

(6) „wolontariat” oznacza nieodpłatną 

pracę w pełnym wymiarze godzin32 na 

zasadzie wolontariatu przez okres do 
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dwunastu miesięcy, która zapewnia 

osobom młodym możliwość wniesienia 

wkładu w codzienną pracę organizacji 

działających w dziedzinach związanych z 

solidarnością, docelowo na korzyść 

społeczności, w których działania te są 

prowadzone, w tym rzetelny wymiar 

edukacyjno-szkoleniowy w celu 

umożliwienia młodym wolontariuszom 

zdobycia umiejętności i kompetencji, które 

będą przydatne w ich dalszym rozwoju 

osobistym, edukacyjnym, społecznym i 

zawodowym i które przyczynią się do 

poprawy ich szans na zatrudnienie. 

dwunastu miesięcy, która zapewnia 

osobom młodym możliwość wniesienia 

wkładu w codzienną pracę organizacji 

działających w dziedzinach związanych z 

solidarnością, docelowo na korzyść 

społeczności, w których działania te są 

prowadzone, w tym rzetelny wymiar 

edukacyjno-szkoleniowy w celu 

umożliwienia młodym wolontariuszom 

zdobycia umiejętności i kompetencji, które 

będą przydatne w ich dalszym rozwoju 

osobistym, edukacyjnym, społecznym i w 

dziedzinie kształcenia, co przyczyni się 

tym samym do poprawy ich szans na 

zatrudnienie; 

_________________ _________________ 

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność 

prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni 

w tygodniu przez 7 godzin dziennie. 

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność 

prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni 

w tygodniu przez 7 godzin dziennie. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) „staże zespołów wolontariuszy” 

oznaczają staże umożliwiające zespołom 

uczestników Europejskiego Korpusu 

Solidarności z różnych państw 

uczestniczącym wspólnie na zasadzie 

wolontariatu na rzecz realizacji 
wspólnego celu, poprzez wykonywanie 

pracy fizycznej lub umysłowej nad 

wartościowym projektem dotyczącym 

pracy społecznej przez okres od dwóch 

tygodni do dwóch miesięcy; 

(7) „staże zespołów wolontariuszy” 

oznaczają staże umożliwiające zespołom 

uczestników Europejskiego Korpusu 

Solidarności z różnych państw 

członkowskich i innych państw 

uczestniczących realizację wspólnego celu 

na zasadzie wolontariatu, poprzez 

wykonywanie pracy fizycznej lub 

umysłowej nad wartościowym projektem 

dotyczącym pracy społecznej przez okres 

od dwóch tygodni do dwóch miesięcy; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(14) „portal Europejskiego Korpusu 

Solidarności” oznacza internetowe 

narzędzie dostarczające stosowne usługi 

internetowe na rzecz uczestników i 

organizacji uczestniczących Europejskiego 

Korpusu Solidarności, do których należy 

przekazywanie informacji na temat 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

rejestrację uczestników, wyszukiwanie 

uczestników do staży, promowanie i 

wyszukiwanie staży, wyszukiwanie 

potencjalnych partnerów w projektach, 

zarządzanie umowami i ofertami staży i 

projektów, szkolenia, działania 

informacyjne i służące tworzeniu sieci 

kontaktów, informowanie i powiadamianie 

o możliwościach oraz inne stosowne usługi 

związane z Europejskim Korpusem 

Solidarności. 

(14) „portal Europejskiego Korpusu 

Solidarności” oznacza internetowe 

narzędzie dostarczające stosowne usługi 

internetowe na rzecz uczestników i 

organizacji uczestniczących Europejskiego 

Korpusu Solidarności, do których należy 

przekazywanie informacji na temat 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

rejestracja uczestników, zarządzanie 

znakami jakości, wyszukiwanie 

uczestników do staży, promowanie i 

wyszukiwanie staży, wyszukiwanie 

potencjalnych partnerów w projektach, 

zarządzanie umowami i ofertami staży i 

projektów, szkolenia, działania 

informacyjne i służące tworzeniu sieci 

kontaktów, informowanie i powiadamianie 

o możliwościach, rozpowszechnianie 

wyników działań solidarnościowych oraz 

inne stosowne usługi związane z 

Europejskim Korpusem Solidarności. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Celem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest zwiększenie 

zaangażowania osób młodych i organizacji 

w dostępne działania solidarnościowe 

wysokiej jakości, będące jednym ze 

sposobów wzmocnienia spójności i 

solidarności w Europie, wspierania 

społeczności oraz reagowania na wyzwania 

społeczne. 

Celem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest zwiększenie 

zaangażowania osób młodych i organizacji 

w dostępne działania solidarnościowe 

wysokiej jakości, będące jednym ze 

sposobów wzmocnienia spójności i 

solidarności w Europie, wspierania 

społeczności oraz reagowania na istotne 

wyzwania, w szczególności te związane z 

dążeniem do większej integracji 

społecznej, z edukacją i zatrudnieniem, a 

także z ochroną środowiska, 

przeciwdziałaniem zmianie klimatu i 

łagodzeniem zmiany klimatu. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja i państwa uczestniczące 

działają wspólnie w celu osiągnięcia 

skuteczności i wydajności, zapewniając 

spójność między krajowymi programami i 

mechanizmami w obszarze solidarności, 

kształcenia, szkolenia zawodowego i 

młodzieży z jednej strony oraz działaniami 

realizowanymi w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności z drugiej strony. 

Działania te wykorzystują stosowne dobre 

praktyki i dotychczasowe programy. 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

inne państwa uczestniczące działają 

wspólnie w celu osiągnięcia skuteczności i 

wydajności, zapewniając spójność między 

krajowymi programami i mechanizmami w 

obszarze solidarności, kształcenia, 

szkolenia zawodowego i młodzieży z 

jednej strony – z zastrzeżeniem uprawnień 

ustawodawczych władz szczebla niższego 

niż krajowy – oraz działaniami 

realizowanymi w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności z drugiej strony. 

Działania te wykorzystują stosowne dobre 

praktyki i dotychczasowe programy. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Europejski Korpus Solidarności realizuje 

swoje cele poprzez następujące rodzaje 

działań: 

Europejski Korpus Solidarności realizuje 

swoje cele – w ramach celów swoich 

źródeł finansowania – poprzez następujące 

rodzaje działań: 

Uzasadnienie 

Mając na uwadze, że Europejski Korpus Solidarności jest finansowany ze środków programu 

Erasmus+, EaSI, Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, LIFE, EFS i EFRROW, jego cele 

muszą być powiązane z celami tych funduszy. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) staże i projekty solidarnościowe 

oraz działania służące tworzeniu sieci 

kontaktów solidarnościowych; 

a) staże i projekty solidarnościowe 

oraz działania służące tworzeniu sieci 

kontaktów solidarnościowych w 
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powiązaniu ze społeczeństwem 

obywatelskim; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) działań służących tworzeniu sieci 

kontaktów dla osób i organizacji 

uczestniczących w Europejskim Korpusie 

Solidarności. 

c) działań służących tworzeniu sieci 

kontaktów dla osób i organizacji 

uczestniczących w Europejskim Korpusie 

Solidarności, przy zachowaniu pełnej 

spójności i komplementarności z już 

ugruntowanymi doświadczeniami 

terytorialnymi na poziomie lokalnym i 

regionalnym, zwłaszcza z dobrymi 

praktykami w sektorze wolontariatu i w 

dziedzinie ochrony ludności. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) środków służących zapewnieniu 

jakości staży solidarnościowych, w tym 

szkoleń, wsparcia językowego, wsparcia 

administracyjnego dla uczestników i 

organizacji uczestniczących, 

ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu 

stażu, a także opracowania certyfikatu 

stwierdzającego i dokumentującego 

wiedzę, umiejętności i kompetencje 

zdobyte w trakcie stażu; 

a) środków służących zapewnieniu 

wysokiej jakości staży solidarnościowych, 

w tym kompleksowych programów 

szkoleniowych, wsparcia językowego, 

wsparcia administracyjnego dla 

uczestników i organizacji uczestniczących, 

ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu 

stażu, a także opracowania certyfikatu 

stwierdzającego i dokumentującego 

wiedzę, umiejętności i kompetencje 

zdobyte w trakcie stażu; 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Tekst proponowany przez Komisję 

d) utworzenia, utrzymania oraz 

aktualizacji portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności i innych stosownych usług 

online, a także niezbędnych 

informatycznych systemów wsparcia i 

narzędzi internetowych. 

d) utworzenia, utrzymania oraz 

aktualizacji portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności, obejmującego sprawozdania 

uczestników z działań w terenie, i innych 

stosownych usług online, przede wszystkim 

w celu propagowania celów niniejszego 

rozporządzenia oraz podawania do 

wiadomości publicznej warunków 

dostępu, a także niezbędnych 

informatycznych systemów wsparcia i 

narzędzi internetowych. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kwota podana w ust. 1 obejmuje 

pulę środków w wysokości 

294 200 000 EUR33 według cen 

aktualnych, uzupełnioną o wkłady z: 

skreśla się 

a) Europejskiego Funduszu Społecznego, 

którego wkład wynosi 35 000 000 EUR 

według cen aktualnych; 

 

b) Unijnego Mechanizmu Ochrony 

Ludności, którego wkład wynosi 

6 000 000 EUR według cen aktualnych; 

 

c) programu LIFE, którego wkład wynosi 

4 500 000 EUR według cen aktualnych; 

 

d) Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

którego wkład wynosi 1 800 000 EUR 

według cen aktualnych. 

 

_________________  

33 Ta pula środków finansowych stanowi 

główną kwotę odniesienia w rozumieniu 
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pkt 17 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego (2013/C 373/01) 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, 

Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 

budżetowej, współpracy w kwestiach 

budżetowych i należytego zarządzania 

finansami. 

Uzasadnienie 

Uważamy, że nowe inicjatywy nie powinny być finansowane w drodze przeniesienia środków 

z istniejących programów i funduszy. Należy je raczej finansować, korzystając ze wszystkich 

innych dostępnych źródeł w ramach obowiązujących WRF. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwo uczestniczące może oddać 

do dyspozycji beneficjentów środki 

krajowe, które będą zarządzane zgodnie 

z zasadami Europejskiego Korpusu 

Solidarności, i wykorzystywać w tym celu 

zdecentralizowane struktury Europejskiego 

Korpusu Solidarności, o ile zapewni 

finansowanie tych struktur na zasadach 

komplementarności i proporcjonalności. 

6. Państwo uczestniczące, w 

zależności od zasobów, jakimi dysponuje, 

oddaje do dyspozycji beneficjentów środki 

krajowe, które będą zarządzane zgodnie z 

zasadami Europejskiego Korpusu 

Solidarności, i wykorzystywać w tym celu 

zdecentralizowane struktury Europejskiego 

Korpusu Solidarności, o ile zapewni 

finansowanie tych struktur na zasadach 

komplementarności i proporcjonalności. 

Państwa członkowskie mogą udostępniać 

nowe dodatkowe środki. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie uczestniczą 

w Europejskim Korpusie Solidarności. 

1. Państwa członkowskie uczestniczą 

w Europejskim Korpusie Solidarności. W 

państwach członkowskich, w których 

kompetencje związane z działalnością 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

zostały powierzone organom szczebla 
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niższego niż krajowy, wprowadza się 

mechanizmy bezpośredniego udziału tych 

organów za pośrednictwem krajowych 

agencji odpowiedzialnych za wdrażanie. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy wdrażaniu niniejszego 

rozporządzenia Komisja i państwa 

uczestniczące szczególnie dbają o to, by 

podejmowano działania na rzecz 

wspierania włączenia społecznego, 

zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji. 

2. Przy wdrażaniu niniejszego 

rozporządzenia państwa członkowskie i 

inne państwa uczestniczące szczególnie 

dbają o to, by podejmowano działania na 

rzecz wspierania włączenia społecznego, 

zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób 

młodych w niekorzystnej sytuacji i 

najbardziej podatnych na zagrożenia, a w 

tym celu powinny przyjąć podejście 

uwzględniające aspekt płci. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Europejski Korpus Solidarności ma 

być otwarty na uczestnictwo podmiotów 

publicznych lub prywatnych lub 

organizacji międzynarodowych, o ile takie 

podmioty lub organizacje uzyskały znak 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

1. Europejski Korpus Solidarności ma 

być otwarty na uczestnictwo podmiotów 

publicznych lub prywatnych lub 

organizacji międzynarodowych, o ile takie 

podmioty lub organizacje uzyskały znak 

jakości Europejskiego Korpusu 

Solidarności, zgodnie z celami niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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2. Wniosek podmiotu spełniającego 

wymogi uzyskania statusu organizacji 

uczestniczącej w Europejskim Korpusie 

Solidarności jest rozpatrywany przez 

właściwy organ wykonawczy 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 

celu stwierdzenia, czy działania podmiotu 

spełniają wymogi Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

2. Wniosek podmiotu spełniającego 

wymogi uzyskania statusu organizacji 

uczestniczącej w Europejskim Korpusie 

Solidarności jest rozpatrywany przez 

właściwy organ wykonawczy 

Europejskiego Korpusu Solidarności w 

celu stwierdzenia, czy działania podmiotu 

spełniają wymogi i cele Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W wyniku takiej oceny podmiotowi 

może zostać przyznany znak jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i 

może zostać cofnięty. 

3. W wyniku takiej oceny podmiotowi 

może zostać przyznany znak jakości 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Uzyskany znak podlega ponownej ocenie i 

może zostać cofnięty, przy czym ponownej 

oceny dokonywać należy co najmniej co 

dwa lata, nie powodując 

nieproporcjonalnych obciążeń 

administracyjnych. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Znak jakości Europejskiego 

Korpusu Solidarności nie prowadzi 

automatycznie do uzyskania finansowania 

ze środków Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

5. Znak jakości Europejskiego 

Korpusu Solidarności nie prowadzi 

automatycznie do uzyskania finansowania 

ze środków Europejskiego Korpusu 

Solidarności, ale jest niezbędnym 

warunkiem wstępnym jego uzyskania. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 



 

AD\1136245PL.docx 23/36 PE608.053v02-00 

 PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne 

ustanowione w państwie uczestniczącym 

oraz organizacje międzynarodowe 

prowadzące działania solidarnościowe w 

państwach uczestniczących mogą ubiegać 

się o finansowanie ze środków 

Europejskiego Korpusu Solidarności. W 

przypadku działań, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 lit. a), organizacja 

uczestnicząca musi uzyskać znak jakości 

jako warunek wstępny otrzymania 

finansowania ze środków Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W przypadku 

projektów solidarnościowych, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne 

mogą również ubiegać się o finansowanie 

w imieniu nieformalnych grup uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne 

ustanowione w państwie członkowskim lub 

innym państwie uczestniczącym oraz 

organizacje międzynarodowe prowadzące 

działania solidarnościowe w państwie 

członkowskim lub innych państwach 

uczestniczących mogą ubiegać się o 

finansowanie ze środków Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W przypadku 

działań, o których mowa w art. 7 ust. 1 

lit. a), organizacja uczestnicząca musi 

uzyskać znak jakości jako warunek 

wstępny otrzymania finansowania ze 

środków Europejskiego Korpusu 

Solidarności. W przypadku projektów 

solidarnościowych, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne mogą 

również ubiegać się o finansowanie w 

imieniu nieformalnych grup uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja, we współpracy z 

państwami uczestniczącymi, regularnie 

monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu 

Solidarności pod kątem osiągania jego 

celów. 

1. Komisja, we współpracy z 

państwami członkowskimi i innymi 

państwami uczestniczącymi, regularnie 

monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu 

Solidarności pod kątem osiągania jego 

celów. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) liczba uczestników staży w formie 

wolontariatu (działalność w kraju i 

a) liczba uczestników staży w formie 

wolontariatu, w tym młodych ludzi 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
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działalność transgraniczna); (działalność w kraju i działalność 

transgraniczna); 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) liczba uczestników staży w formie 

praktyk zawodowych (działalność w kraju i 

działalność transgraniczna); 

b) liczba uczestników staży w formie 

praktyk zawodowych, w tym młodych 

ludzi znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji (działalność w kraju i działalność 

transgraniczna); 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) liczba uczestników staży w formie 

pracy (działalność w kraju i działalność 

transgraniczna); 

c) liczba uczestników staży w formie 

pracy, w tym młodych ludzi znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji (działalność w 

kraju i działalność transgraniczna); 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1– litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) liczba uczestników projektów 

solidarnościowych; 

d) liczba uczestników projektów 

solidarnościowych, w tym młodych ludzi 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) liczba projektów 

solidarnościowych; 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja, we współpracy z 

państwami uczestniczącymi, zapewnia 

rozpowszechnianie informacji, reklamę i 

działania następcze w zakresie wszystkich 

działań objętych wsparciem w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

1. Komisja, we współpracy z 

państwami członkowskimi i innymi 

państwami uczestniczącymi, zapewnia 

rozpowszechnianie informacji, reklamę i 

działania następcze w zakresie wszystkich 

działań objętych wsparciem w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, a 

także wszystkich aspektów rejestracji i 

dostępu do procedur. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 − ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Agencje narodowe, o których 

mowa w art. 20, opracowują spójną 

politykę dotyczącą skutecznych działań 

informacyjnych oraz upowszechniania i 

wykorzystywania wyników działalności 

wspieranej w ramach działań, którymi 

zarządzają, oraz wspomagają Komisję w 

wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego 

rozpowszechniania informacji na temat 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

tym informacji w odniesieniu do działań, 

którymi zarządza się na poziomie 

krajowym i unijnym, oraz ich wyników, a 

także informują odpowiednie grupy 

docelowe o inicjatywach podejmowanych 

w ich państwie. 

2. Agencje narodowe, o których 

mowa w art. 20, opracowują spójną 

politykę i odpowiednią strategię dotyczącą 

skutecznych działań informacyjnych oraz 

upowszechniania i wykorzystywania 

wyników działalności wspieranej w 

ramach działań, którymi zarządzają, oraz 

wspomagają Komisję w wypełnianiu 

ogólnego zadania dotyczącego 

rozpowszechniania informacji na temat 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

tym informacji w odniesieniu do działań, 

którymi zarządza się na poziomie 

krajowym i unijnym, oraz ich wyników, a 

także informują odpowiednie grupy 

docelowe o inicjatywach podejmowanych 

w ich państwie. 
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Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) na poziomie krajowym w 

państwach uczestniczących – agencje 

narodowe. 

b) wyznaczone agencje narodowe w 

państwach członkowskich i innych 

państwach uczestniczących. 

Uzasadnienie 

Należy wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich niektóre kompetencje 

należą do organów szczebla niższego niż krajowy, które mają własne uprawnienia 

ustawodawcze. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W każdym państwie uczestniczącym w 

Europejskim Korpusie Solidarności organy 

krajowe wyznaczone do zarządzania 

działaniami, o których mowa w rozdziale 

III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, 

pełnią również funkcję organów krajowych 

w ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Analogicznie, do 

Europejskiego Korpusu Solidarności mają 

zastosowanie art. 27 ust. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 15 i 16 tego rozporządzenia. W 

przypadku państw, o których mowa w 

art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, 

jeśli w przypadku danego państwa nie 

wskazano organu krajowego, zostanie on 

wyznaczony zgodnie z art. 27 ust. 2–6 i 8–

15 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013. 

W każdym państwie uczestniczącym w 

Europejskim Korpusie Solidarności organy 

krajowe wyznaczone do zarządzania 

działaniami, o których mowa w rozdziale 

III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, 

pełnią również funkcję organów krajowych 

w ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności. W państwach 

członkowskich, w których kompetencje 

wynikające ze wspomnianego rozdziału 

zostały powierzone organom szczebla 

niższego niż krajowy posiadającym własne 

i wyłączne kompetencje ustawodawcze, 

wprowadza się mechanizmy 

bezpośredniego udziału tych organów za 

pośrednictwem krajowych agencji 

odpowiedzialnych za wdrażanie. 
Analogicznie, do Europejskiego Korpusu 

Solidarności mają zastosowanie art. 27 

ust. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 tego 

rozporządzenia. W przypadku państw, o 

których mowa w art. 11 ust. 2 niniejszego 



 

AD\1136245PL.docx 27/36 PE608.053v02-00 

 PL 

rozporządzenia, jeśli w przypadku danego 

państwa nie wskazano organu krajowego, 

zostanie on wyznaczony zgodnie z art. 27 

ust. 2–6 i 8–15 rozporządzenia (UE) 

nr 1288/2013. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W każdym państwie uczestniczącym w 

Europejskim Korpusie Solidarności 

agencje narodowe wyznaczone w 

odpowiednich państwach do zarządzania 

działaniami, o których mowa w rozdziale 

III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, 

pełnią również funkcję agencji 

narodowych w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

W każdym państwie członkowskim lub 

innym państwie uczestniczącym w 

Europejskim Korpusie Solidarności 

agencje narodowe wyznaczone w 

odpowiednich państwach do zarządzania 

działaniami, o których mowa w rozdziale 

III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, 

pełnią również funkcję agencji 

narodowych w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W państwach 

członkowskich, w których kompetencje 

wynikające ze wspomnianego rozdziału 

zostały powierzone organom szczebla 

niższego niż krajowy posiadającym własne 

i wyłączne kompetencje ustawodawcze, 

wprowadza się mechanizmy 

bezpośredniego udziału tych organów za 

pośrednictwem krajowych agencji 

odpowiedzialnych za wdrażanie. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby wdrożyć niniejszej 

rozporządzenie, Komisja przyjmuje 

programy pracy w drodze aktów 

wykonawczych. W każdym programie 

pracy zapewnia się spójną realizację celów 

ogólnych i szczegółowych określonych w 

art. 3 i 4 oraz przedstawia się oczekiwane 

1. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

dotyczących przyjmowania programów 
pracy zgodnie z art. 25a. W każdym 

programie pracy zapewnia się spójną 

realizację celów ogólnych i szczegółowych 

określonych w art. 3 i 4 oraz przedstawia 
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wyniki, metodę realizacji i całkowitą 

kwotę finansowania. Programy pracy 

zawierają również opis finansowanych 

działań, wskazanie kwoty przydzielonej na 

każde działanie, a także alokację między 

państwa uczestniczące środków na 

działania, które mają być zarządzane za 

pośrednictwem agencji narodowych oraz 

orientacyjny harmonogram realizacji. 

się oczekiwane wyniki, metodę realizacji i 

całkowitą kwotę finansowania. Programy 

pracy zawierają również opis 

finansowanych działań, wskazanie kwoty 

przydzielonej na każde działanie, a także 

alokację między państwa uczestniczące 

środków na działania, które mają być 

zarządzane za pośrednictwem agencji 

narodowych oraz orientacyjny 

harmonogram realizacji. 

Uzasadnienie 

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Te akty wykonawcze przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, 

o której mowa w art. 25 ust. 2. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 25 skreśla się 

Procedura komitetowa  

1. Komisję wspomaga komitet 

ustanowiony na mocy art. 36 

rozporządzenia (UE) nr 1288/2013. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 
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2. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

 

Uzasadnienie 

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 25 a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 24, powierza się Komisji na okres 

pięciu lat od dnia [wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu 

dwóch lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 

 3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 24, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w późniejszym terminie określonym w 
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tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 

już obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 24 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Uzasadnienie 

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 27 skreśla się 

Zmiana w rozporządzeniu (UE) 

nr 1293/2013 

 

W art. 4 rozporządzenia (UE) 

nr 1293/2013 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 

„3. Maksymalnie 3 000 000 EUR według 

cen aktualnych z podprogramu działań na 

rzecz środowiska, odpowiadającego 

obszarowi priorytetowemu zarządzania i 

informacja w zakresie środowiska oraz 

1 500 000 EUR według cen aktualnych z 

podprogramu działań na rzecz klimatu, 

odpowiadającego obszarowi 

priorytetowemu zarządzania i informacji 

w zakresie środowiska zostanie 

przeznaczonych na finansowanie 

projektów w rozumieniu art. 17 ust. 4, 

wdrażanych przez Europejski Korpus 

Solidarności zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) 2017/XXX, które przyczyniają się do 

działania na rzecz co najmniej jednego 

obszaru priorytetowego w rozumieniu 

art. 9 i 13. Taki przydział zostanie 

zrealizowany wyłącznie zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z 

wyłączeniem wymogów szczególnych 

rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 ”. 

 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 28 skreśla się 

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 

nr 1303/2013 

 

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013  
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wprowadza się następujące zmiany: 

1. W art. 58 ust. 1 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:  

„Z inicjatywy Komisji EFSI mogą 

wspierać działania w zakresie 

przygotowania i monitorowania, a także 

pomocy administracyjnej i technicznej, 

ewaluacji, audytu i kontroli, które są 

niezbędne do wdrażania niniejszego 

rozporządzenia i wspierania działań na 

podstawie rozporządzenia (UE) 

nr 2017/XXX, o których mowa w akapicie 

trzecim, o ile działania te realizują cel 

spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej”. 

 

„m) działania finansowane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX w 

sprawie Europejskiego Korpusu 

Solidarności mające na celu wspieranie 

rozwoju osobistego, edukacyjnego, 

społecznego, obywatelskiego i 

zawodowego osób młodych oraz ich szans 

na zatrudnienie i ułatwiające przejście na 

rynek pracy”. 

 

„35 000 000 EUR według cen aktualnych 

z kwoty przydzielonej na pomoc 

techniczną z inicjatywy Komisji zostanie 

przyznane na Europejski Korpus 

Solidarności w celu wspierania jego 

działań, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX.  Taki 

przydział zostanie zrealizowany wyłącznie 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów 

szczególnych rozporządzeń dotyczących 

poszczególnych funduszy”. 

 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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Artykuł 29 skreśla się 

Zmiana w rozporządzeniu (UE) 

nr 1305/2013 

 

W art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 

nr 1305/2013 po akapicie pierwszym 

dodaje się akapit w brzmieniu: 

 

„EFRROW może również finansować 

działania realizowane przez Europejski 

Korpus Solidarności na kwotę 

1 800 000 EUR według cen aktualnych 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 2017/XXX, które to działania 

przyczyniają się do realizacji co najmniej 

jednego z unijnych priorytetów w obszarze 

rozwoju obszarów wiejskich. Taki 

przydział zostanie zrealizowany wyłącznie 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów 

szczególnych rozporządzenia (UE) 

nr 1305/2013”. 

 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 30 skreśla się 

Zmiana w rozporządzeniu (UE) 

nr 1306/2013 

 

W art. 6 rozporządzenia (UE) 

nr 1306/2013 dodaje się lit. j) w 

brzmieniu: 

 

„j) działania realizowane przez Europejski 

Korpus Solidarności zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, 

które przyczyniają się do realizacji co 

najmniej jednego z unijnych priorytetów 

w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich, a zwłaszcza działania, o których 

mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Taki 

przydział zostanie zrealizowany wyłącznie 
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zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów 

szczególnych rozporządzeń dotyczących 

poszczególnych funduszy”. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 31 skreśla się 

Zmiana do decyzji nr 1313/2013/UE  

W art. 19 ust. 1 decyzji (UE) 

nr 1313/2013/UE dodaje się po akapicie 

drugim akapit w brzmieniu: 

 

„6 000 000 EUR według cen aktualnych z 

puli środków finansowych pochodzących z 

działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” 

przeznacza się na finansowanie działań 

realizowanych przez Europejski Korpus 

Solidarności zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 2017/XXX, które przyczyniają się 

do realizacji co najmniej jednego z 

unijnych priorytetów w obszarze ochrony 

ludności. Taki przydział zostanie 

zrealizowany wyłącznie zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z 

wyłączeniem wymogów szczególnych 

decyzji nr 1313/2013/UE”. 
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