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Komisijai 
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis 

Thomas Händel 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu 

Tema: Europos solidarumo korpusas 

2016 m. gruodžio 7 d. Komisija priėmė komunikatą dėl Europos solidarumo korpuso 
(COM(2016)0942). Tai įvyko po Komisijos Pirmininko J.–C. Junkerio 2016 m. rugsėjo 14 d. kalbos 
apie Sąjungos padėtį, kurioje jis teigė, kad: „savanoriškai įsitraukdami į Europos solidarumo korpuso 
veiklą, jauni žmonės galės tobulinti savo įgūdžius ir gauti ne tik darbo, bet ir neįkainojamos 
žmogiškosios patirties“. 

Komunikate Komisija teigia, kad „Europos solidarumo korpuso veiklą sudaro dvi artimai susijusios 
sritys: savanoriškos veiklos ir profesinės veiklos.“ Profesinės veiklos sritis yra susijusi su klausimais, 
kurie tiesiogiai priklauso EMPL komiteto kompetencijos sritims. Todėl EMPL komitetas norėtų 
paklausti Komisijos: 

1. Kaip ji ketina atskirti savanorišką veiklą, kuri gali suteikti daug neįkainojamos patirties, tačiau yra 
nemokama, nuo stažuočių ar pameistrystės, kurios turėtų būti mokamos? Kaip ji ketina užtikrinti, 
kad savanoriška veikla nebūtų piktnaudžiaujama siekiant pakeisti įprastų formų mokamą darbą? 

2. Kaip ji užtikrins, kad iniciatyva pasiektų visą jaunimą, ypač pažeidžiamoje padėtyje esantį 
jaunimą? 

3. Kaip ji užtikrins, kad pagal šią programą siūlomos stažuotės ir pameistrystė būtų kokybiškos? 
Kaip bus pripažįstami formalieji ir savaime įgyti įgūdžiai? 

4. Kaip ji remsis esamomis iniciatyvomis, tokiomis kaip „Erasmus+“ ir Jaunimo garantijų iniciatyva, 
jas stiprins ir papildys, užuot jas pakeitusi kitomis? Kokią Užimtumo ir socialinių inovacijų 
programos, PMIF ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų dalį ir kokį papildomą finansavimą ji 
numato skirti Europos solidarumo korpusui, nes, turint mintyje dabartinę socialinę ir užimtumo 
padėtį Europoje, esami fondai yra itin reikalingi? Ar ji svarsto galimybę pasinaudoti kitais fondais 
ir programomis, pvz., tokiais kaip Europos socialinis fondas?  

5. Kaip ji ketina neleisti, kad būtų dubliuojamos ar pakeistos kitomis esamos programos ir 
priemonės, tokios kaip „Erasmus+“, Europos savanorių tarnyba ir Europos jaunimo garantijų 
iniciatyva? 
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