Egyéves lett az Európai Szolidaritási Testület
Thursday, 07 December 2017 16:09

Ma ünnepli első születésnapját az Európai Szolidaritási Testület, mely az Európai Bizottság
kezdeményezésére 2016. december 7-én kezdte meg a működését. Az azóta eltelt egy évben
összesen 42 745 fiatal jelentkezett a testületbe a tagállamokból. Közülük 2166-an már meg is
kezdték a munkát 1434 szervezetnél.

A magyarok körében is nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés: eddig 843-an
regisztráltak, és ezzel Magyarország a 12. helyen áll a tagállamok között a jelentkezők számát
tekintve. A testület tevékenységének keretében eddig szinte pontosan ugyanannyi (58) fiatal
érkezett Magyarországra, ahány (57) magyar fiatal külföldre utazott.

Az Európai Szolidaritási Testület tagjai a kezdetektől fogva nagyon tevékenyek Európa-szerte.
2017 augusztusában például az olaszországi Norciába érkezett a testület önkénteseinek első
csoportja, hogy részt vegyen az egy évvel korábbi súlyos földrengésekben megrongálódott
épületek helyreállításában és a közösségi szolgáltatások újraindításában. A testület más tagjai
többek között hátrányos helyzetű vagy speciális szükségletű fiatalokat, menekülteket és
időseket fognak segíteni számos európai városban, így például a hollandiai Rotterdamban és a
portugáliai Aveiróban.

Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke 2016-ban, az Unió helyzetét értékelő beszédében
jelentette be, hogy az EU létrehozza az Európai Szolidaritási Testületet, amely lehetőségeket
kínál a 18–30 éves fiataloknak arra, hogy szolidaritási tevékenységek széles körében vegyenek
részt Unió-szerte. Annak érdekében, hogy szilárdabb alapokra helyezze az Európai
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Szolidaritási Testület működését, a Bizottság 2017 májusában jogalkotási javaslatot terjesztett
elő, amelyben külön jogalap létrehozását, illetve a 2018 és 2020 közötti időszakra 341,5 millió
eurós költségvetés elfogadását szorgalmazta. A Bizottság emellett arra is javaslatot tett, hogy
az Európai Szolidaritási Testület keretében ne csak önkéntes vagy szakmai munkára, illetve
gyakornoki tevékenységre nyíljon alkalmuk a résztvevőknek, hanem arra is, hogy saját
szolidaritási projektet hozzanak létre, illetve hogy csapatként jelentkezzenek önkéntes munkára.

A Bizottság jogalkotási javaslatát jelenleg tárgyalja a Tanács és az Európai Parlament. A
tagállamok az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács keretei között 2017. november
20-án informálisan már megállapodtak egymással a javaslatról, így vélhetően nem várat sokat
magára az Európai Parlament végső jóváhagyása sem.

2017. december 7.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

2/2

