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POPRAWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

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 oraz aby wspierać 

podmioty krajowe i lokalne w ich próbach 

stawienia czoła różnym wyzwaniom i 

kryzysom. Komunikatem tym Komisja 

rozpoczęła pierwszy etap Europejskiego 

Korpusu Solidarności, w czasie którego 

zmobilizowano różne programy unijne w 

celu zaoferowania młodzieży z całej UE 

możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki 

zawodowej lub pracy. Działania te, 

wdrożone przed wejściem lub po wejściu 

w życie niniejszego rozporządzenia, 

powinny nadal opierać się na stosowaniu 

zasad i warunków określonych w 

poszczególnych programach Unii, w 

ramach których finansowano te działania w 

czasie pierwszego etapu Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

(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 oraz aby wspierać 

podmioty krajowe, regionalne i lokalne w 

ich próbach stawienia czoła różnym 

wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem 

tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

czasie którego zmobilizowano różne 

programy i inicjatywy unijne 

zaprojektowane w celu zaoferowania 

młodzieży większych możliwości nie tylko 

w zakresie wolontariatu, lecz także 

podejmowania pracy lub odbywania staży 

bądź praktyk zawodowych w ramach 

działań solidarnościowych, we własnym 

kraju lub za granicą. Działania te, 

wdrożone przed wejściem lub po wejściu 

w życie niniejszego rozporządzenia, 

powinny nadal opierać się na stosowaniu 

zasad i warunków określonych w 

poszczególnych programach Unii, w 

ramach których finansowano te działania w 

czasie pierwszego etapu Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

_________________ _________________ 

18 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów Europejski Korpus 

Solidarności, COM(2016) 942 final z 

18 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów Europejski Korpus 

Solidarności, COM(2016) 942 final z 
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7.12.2016. 7.12.2016. 

 

Poprawka  2 

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 wyrażenie zobowiązania do 

działania na rzecz społeczności oraz 

zdobycie przydatnego doświadczenia, 

wiedzy, 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 oraz 

wspomagały Europejski Korpus 

Solidarności przez ukierunkowanie na 

młodzież ze społeczności wiejskich. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (4a) Należy zwrócić szczególną uwagę 

na kwestię wielojęzyczności, ponieważ 

niektóre z tych wymian będą mieć 

charakter międzynarodowy. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (5a) Europejski Korpus Solidarności 

powinien zapewniać młodzieży szansę na 

zdobycie cennego doświadczenia, 

rozwijanie umiejętności i wnoszenie 

własnego wkładu w funkcjonowanie 

społeczeństwa, oferując liczniejsze i 

atrakcyjniejsze możliwości obejmujące 

różnorodne działania oraz zapewniając 

przy tym dostęp do odpowiednich szkoleń, 

po których odbyciu zdobyte umiejętności i 

doświadczenie byłyby formalnie 

uznawane. 

 

Poprawka  5 

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 

z solidarnością w ich stosownych 

państwach członkowskich oraz w 

kontekście transgranicznym. Należy 

(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, regionów i miast 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 staży lub 

stanowisk pracy w dziedzinach związanych 

z solidarnością w ich stosownych 

państwach członkowskich oraz w 

kontekście transgranicznym. Należy 
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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. 

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 szczeblu 

regionalnym lub 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  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (6a) Dzięki aktywności 

solidarnościowej, projektom i działaniom 

służącym tworzeniu sieci kontaktów w 

dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich Europejski Korpus Solidarności 

stwarza unikalną szansę na wymianę 

najlepszych praktyk między młodymi 

ludźmi. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Aby zmaksymalizować wpływ (7) Aby zmaksymalizować wpływ 
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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 

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. 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

programom unijnym takim jak Fundusz 

Azylu, Migracji i Integracji, program 

„Europa dla Obywateli”, Europejski 

Fundusz Społeczny, 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 

programów i jako uzupełnienie polityki 

spójności, z myślą o zwiększaniu 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  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Europejski Korpus Solidarności 

powinien otwierać osobom młodym nowe 

możliwości odbycia wolontariatu, praktyki 

zawodowej lub podjęcia pracy w 

dziedzinach związanych z solidarnością, a 

także dawać im możliwość opracowywania 

lub rozwijania projektów 

solidarnościowych z ich własnej 

inicjatywy. Takie możliwości powinny 

wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, 

społeczny, obywatelski i zawodowy. 

Europejski Korpus Solidarności powinien 

również wspierać działania służące 

tworzeniu sieci kontaktów na rzecz 

(8) Europejski Korpus Solidarności 

powinien otwierać osobom młodym nowe 

możliwości odbycia wolontariatu, stażu lub 

podjęcia pracy w dziedzinach związanych 

z solidarnością, a także dawać im 

możliwość opracowywania lub rozwijania 

programów i projektów solidarnościowych 

z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości 

powinny wspierać ich rozwój osobisty, 

edukacyjny, społeczny, obywatelski i 

zawodowy. Europejski Korpus 

Solidarności powinien również wspierać 

działania służące tworzeniu sieci 

kontaktów na rzecz uczestników i 



 

PE613.370v01-00 8/25 AD\1138808PL.docx 

PL 

uczestników i organizacji Europejskiego 

Korpusu Solidarności, a także środki 

zapewniające jakość działań objętych 

wsparciem i usprawniające system 

walidacji efektów uczenia się. 

organizacji Europejskiego Korpusu 

Solidarności, a także środki zapewniające 

jakość działań objętych wsparciem i 

usprawniające system walidacji efektów 

uczenia się. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Inicjatywa LEADER – będąca 

środkiem rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność – stanowi wyraźny 

przykład inicjatywy, w ramach której już 

prowadzi się szereg projektów o istotnym 

aspekcie solidarnościowym (jak integracja 

migrantów i uchodźców oraz zapobieganie 

klęskom żywiołowym). LEADER odgrywa 

zatem aktywną rolę we wdrażaniu w 

terenie, na obszarach wiejskich, 

Europejskiego Korpusu Solidarności i 

innych potencjalnych środków na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, które 

mogłyby wspierać tę inicjatywę, takich jak 

środki w zakresie współpracy, działania 

związane z usługami podstawowymi, 

odnowa wsi oraz pomoc techniczna. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Szczególną uwagę należy zwrócić 

na zapewnienie jakości staży i innych 

możliwości oferowanych w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

szczególności przez oferowanie 

uczestnikom szkoleń, wsparcia 

językowego, ubezpieczenia, wsparcia 

administracyjnego oraz wsparcia po 

(13) Szczególną uwagę należy zwrócić 

na zapewnienie jakości staży i innych 

możliwości oferowanych w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności, w 

szczególności przez oferowanie 

uczestnikom szkoleń, wsparcia 

językowego, ubezpieczenia, wsparcia 

administracyjnego oraz wsparcia po 
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zakończeniu stażu, a także na walidację 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

zdobytych w czasie stażu w Europejskim 

Korpusie Solidarności. 

zakończeniu stażu, a także na walidację 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

zdobytych w czasie stażu w Europejskim 

Korpusie Solidarności. Zaangażowanie 

organizacji młodzieżowych i innych 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

jest niezwykle istotne przy planowaniu 

staży i innych możliwości w ramach 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Aby zapewnić ciągłość działań 

objętych wsparciem w ramach programów 

przyczyniających się do realizacji 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

wsparcie finansowe na staże i projekty 

solidarnościowe powinno w przybliżeniu 

odzwierciedlać podział 80 %–20 % na 

staże w formie wolontariatu i projekty 

solidarnościowe z jednej strony oraz na 

staże w formie praktyk zawodowych i 

miejsc pracy z drugiej strony. 

(19) Aby zapewnić ciągłość działań 

objętych wsparciem w ramach programów 

przyczyniających się do realizacji 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

wsparcie finansowe na staże i projekty 

solidarnościowe powinno w przybliżeniu 

odzwierciedlać podział 75 %–25 % na 

aktywność w formie wolontariatu i 

projekty solidarnościowe z jednej strony 

oraz na aktywność w formie staży i pracy z 

drugiej strony. 

 

Poprawka  12 

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 

Solidarności. 

(20) Aby zmaksymalizować wpływ 

Europejskiego Korpusu Solidarności, 

należy wprowadzić przepisy umożliwiające 

państwom uczestniczącym przekazywanie 

dodatkowego finansowania krajowego, 

regionalnego lub lokalnego dostępnego 

zgodnie z przepisami dotyczącymi 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Europejski Korpus Solidarności 

powinien być ukierunkowany na młodzież 

w wieku 18–30 lat. Uczestnictwo w 

działaniach oferowanych przez Europejski 

Korpus Solidarności powinno wymagać 

wcześniejszej rejestracji na portalu 

Europejskiego Korpusu Solidarności. 

(23) Europejski Korpus Solidarności 

powinien być ukierunkowany na młodzież 

w wieku 18–30 lat, bez względu na płeć 

czy sprawność fizyczną i umysłową. 

Uczestnictwo w działaniach oferowanych 

przez Europejski Korpus Solidarności 

powinno wymagać wcześniejszej 

rejestracji na portalu Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

 

Poprawka  14 

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 

(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 i pochodzących z 

obszarów wiejskich. 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 
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pobyt. 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. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Podmiot chcący ubiegać się o 

finansowanie w celu oferowania staży w 

ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności powinien najpierw, jako 

warunek wstępny, uzyskać znak jakości. 

Ten wymóg nie powinien dotyczyć osób 

fizycznych ubiegających się o wsparcie 

finansowe w imieniu nieformalnej grupy 

uczestników Europejskiego Korpusu 

Solidarności na ich projekty 

solidarnościowe. 

(26) Podmiot chcący ubiegać się o 

finansowanie w celu oferowania 

aktywności w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności powinien najpierw, 

jako warunek wstępny, uzyskać znak 

jakości. Ten wymóg nie powinien dotyczyć 

osób fizycznych ubiegających się o 

wsparcie finansowe w imieniu 

nieformalnej grupy uczestników 

Europejskiego Korpusu Solidarności na ich 

programy i projekty solidarnościowe. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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 

(28) 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 
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realizowane przez wszystkie organy 

wykonawcze Europejskiego Korpusu 

Solidarności, w tym, w stosownych 

przypadkach, przy wsparciu innych 

kluczowych zainteresowanych podmiotów. 

powinny być realizowane przez wszystkie 

organy wykonawcze Europejskiego 

Korpusu Solidarności, w tym, w 

stosownych przypadkach, przy wsparciu 

innych kluczowych zainteresowanych 

podmiotów. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii1 Komisja powinna 

przyjąć programy prac i poinformować o 

nich Parlament Europejski i Radę. Program 

prac powinien określać środki niezbędne 

do wdrożenia prac zgodnie z celami 

ogólnymi i szczegółowymi Europejskiego 

Korpusu Solidarności, kryteria wyboru i 

przyznawania dotacji, a także inne 

wymagane elementy. Programy prac i 

wszelkie ich zmiany powinny zostać 

przyjęte na podstawie aktów 

wykonawczych zgodnie z procedurą 

sprawdzającą. 

(35) Zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii2 Komisja powinna 

przyjąć programy prac i poinformować o 

nich Parlament Europejski i Radę. Program 

prac powinien określać środki niezbędne 

do wdrożenia prac zgodnie z celami 

ogólnymi i szczegółowymi Europejskiego 

Korpusu Solidarności, kryteria wyboru i 

przyznawania dotacji, a także inne 

wymagane elementy. Programy prac i 

wszelkie ich zmiany powinny zostać 

przyjęte w drodze aktów delegowanych. 

 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).  
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).  
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (40a) Gdy wykorzystywane są środki 

pochodzące z innych programów, 

działania w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności powinny 

odzwierciedlać cele pierwotnej linii 

budżetowej danych środków, przy czym 

takie przesunięcie środków nie powinno 

szkodzić działaniom realizowanym w 

ramach już istniejących programów. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (40b) Ze względu na wartość 

terapeutyczną pracy ze zwierzętami należy 

poświęcić szczególną uwagę stwarzaniu 

młodym osobom z niepełnosprawnością 

umysłową lub fizyczną szans na pracę w 

gospodarstwach terapeutycznych. 

 

Poprawka  20 

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, 

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, 
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projektów lub działań służących tworzeniu 

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; 

projektów lub działań służących tworzeniu 

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, zrównoważone korzystanie z 

zasobów naturalnych, 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, solidarność 

międzypokoleniowa, przyjmowanie i 

integracja cudzoziemców, współpraca i 

spójność terytorialna; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) „praktyka zawodowa” oznacza 

okres praktyki zawodowej od dwóch do 

dwunastu miesięcy, opłacanej przez 

organizację przyjmującą uczestnika 

Europejskiego Korpusu Solidarności na 

podstawie pisemnej umowy o praktykę 

zawodową, obejmującej element 

edukacyjno-szkoleniowy i podejmowanej 

w celu zdobycia praktycznego 

doświadczenia zawodowego na rzecz 

zwiększenia szans na zatrudnienie oraz 

ułatwienia przejścia do stałego 

zatrudnienia; 

8) „staż” oznacza okres praktyki 

zawodowej od dwóch do dwunastu 

miesięcy, odpowiednio opłacanej przez 

organizację przyjmującą uczestnika 

Europejskiego Korpusu Solidarności na 

podstawie pisemnej umowy o staż, 

obejmującej element edukacyjno-

szkoleniowy i podejmowanej w celu 

zdobycia praktycznej wiedzy zawodowej i 

praktycznego doświadczenia zawodowego 

na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie 

oraz ułatwienia przejścia do stałego 

zatrudnienia; 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  10a) „rolnictwo społeczne” oznacza 

wykorzystywanie zasobów rolnych w celu 

poprawy dobrostanu społecznego, 

fizycznego i psychicznego osób, przy 

umożliwieniu osobom w trudnej sytuacji 

pod względem psychologicznym lub 

społecznym uczestnictwa w działalności 

rolniczej; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapewnianie osobom młodym, przy 

wsparciu ze strony organizacji 

uczestniczących, łatwo dostępnych 

możliwości angażowania się w działania 

solidarnościowe przy jednoczesnym 

podnoszeniu ich umiejętności i 

kompetencji celem rozwoju osobistego, 

edukacyjnego, społecznego, 

obywatelskiego i zawodowego, 

zwiększeniu ich szans na zatrudnienie oraz 

ułatwieniu przejścia na rynek pracy w tym 

przez wspieranie mobilności młodych 

wolontariuszy, stażystów i pracowników; 

a) zapewnianie osobom młodym, przy 

wsparciu ze strony organizacji 

uczestniczących, łatwo dostępnych 

możliwości angażowania się w działania 

solidarnościowe przy jednoczesnym 

podnoszeniu ich wiedzy, umiejętności i 

kompetencji celem rozwoju osobistego, 

edukacyjnego, społecznego, 

obywatelskiego i zawodowego, 

zwiększeniu ich szans na zatrudnienie oraz 

ułatwieniu przejścia na rynek pracy w tym 

przez wspieranie mobilności młodych 

wolontariuszy, stażystów i pracowników, 

przy czym należy jednocześnie zapobiegać 

zastępowaniu pracy za wynagrodzeniem 

pracą nieodpłatną; 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie, by działania 

solidarnościowe oferowane uczestnikom 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

przyczyniały się do uwzględnienia 

konkretnych niezaspokojonych potrzeb 

społecznych i wzmocnienia społeczności, 

były realizowane na wysokim poziomie 

jakości oraz były odpowiednio 

walidowane. 

b) zapewnienie, by działania 

solidarnościowe oferowane uczestnikom 

Europejskiego Korpusu Solidarności 

przyczyniały się do uwzględnienia 

konkretnych niezaspokojonych potrzeb 

społecznych i środowiskowych, 

wzmocnienia społeczności, były 

realizowane na wysokim poziomie jakości 

oraz były odpowiednio walidowane. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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 i państwa uczestniczące 

działają wspólnie w celu osiągnięcia 

skuteczności i wydajności, zapewniając 

spójność między krajowymi, regionalnymi 

i lokalnymi 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 i są 

opracowywane we współpracy z 

organizacjami młodzieżowymi i innymi 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego. 
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Poprawka  26 

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 poprzez następujące rodzaje 

działań, które odzwierciedlają cele źródeł 

ich finansowania: 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

   da) środków zapewniających, by 

wolontariat nie wpływał negatywnie na 

potencjalną lub obecną pracę za 

wynagrodzeniem ani nie był 

wykorzystywany jako jej zamiennik. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wsparcie finansowe staży i 

projektów solidarnościowych, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i b), wynosi 

około 80 % na staże w formie wolontariatu 

i projekty solidarnościowe oraz 20 % na 

staże w formie praktyk zawodowych i 

miejsc pracy. 

3. Wsparcie finansowe staży i 

projektów solidarnościowych, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i b), wynosi 

około 75 % na aktywność w formie 

wolontariatu i projekty solidarnościowe 

oraz 25 % na aktywność w formie staży i 

pracy. 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4a. Europejski Korpus Solidarności 

nie może mieć negatywnego wpływu 

finansowego na istniejące programy, takie 

jak Erasmus+ czy środki wspierające 

realizację europejskich strategii 

politycznych w zakresie zatrudnienia ludzi 

młodych. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4b. Ochronę ludności i pomoc 

humanitarną nadal finansują Komisja i 

państwa członkowskie, tak aby uniknąć 

wykorzystywania Europejskiego Korpusu 

Solidarności do rekompensowania cięć w 

wydatkach publicznych przez 

angażowanie młodych wolontariuszy w 

sektorach pracy społecznej dotkniętych 

likwidacją miejsc pracy. 

 

Poprawka  31 

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 

6. Państwo uczestniczące lub władze 

regionalne czy lokalne mogą 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 zapewniają 
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komplementarności i proporcjonalności. finansowanie tych struktur na zasadach 

komplementarności i proporcjonalności. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoby młode w wieku 17–30 lat 

chcący uczestniczyć w Europejskim 

Korpusie Solidarności rejestrują się na 

portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Niemniej jednak w chwili 

rozpoczęcia stażu lub projektu 

zarejestrowana młoda osoba musi mieć 

ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat. 

1. Osoby młode w wieku 17–30 lat – 

bez względu na płeć czy sprawność 

fizyczną i umysłową – chcące uczestniczyć 

w Europejskim Korpusie Solidarności 

rejestrują się na portalu Europejskiego 

Korpusu Solidarności. Niemniej jednak w 

chwili rozpoczęcia aktywności lub projektu 

zarejestrowana młoda osoba musi mieć 

ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat. 

 

Poprawka  33 

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 uczestniczącymi i przy udziale 

organizacji młodzieżowych, regularnie 

monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu 

Solidarności pod kątem osiągania jego 

celów. 

 

Poprawka  34 

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 

1. Komisja, we współpracy z 

państwami uczestniczącymi, zapewnia 

rozpowszechnianie informacji, reklamę i 

działania następcze w zakresie wszystkich 

działań objętych wsparciem w ramach 
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Europejskiego Korpusu Solidarności. Europejskiego Korpusu Solidarności, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

przekazywania uczestnikom informacji 

zwrotnych dotyczących ich uczestnictwa. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  3a. Ustanawia się krajowe programy 

młodych ambasadorów w celu 

promowania Europejskiego Korpusu 

Solidarności w poszczególnych państwach 

członkowskich. 

 

Poprawka  36 

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 

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. 

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 

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. Powyższe 

programy pracy zawierają zatem także 

analizę i uzasadnienia gwarantujące 

unikanie negatywnych skutków dla 

potencjalnej lub obecnej pracy za 
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wynagrodzeniem. 

 

Poprawka  37 

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 

 

Poprawka  38 

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. 

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego 

ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 

(UE) nr 182/2011. 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 25a  

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 
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niniejszym artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 24, powierza się Komisji na okres 

pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu 

pięciu 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 przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

późniejszym terminie określonym w 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, 
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jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„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”. 

„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 w 

celu zwiększenia zainteresowania 

rolnictwem wśród młodzieży. Taki 

przydział zostanie zrealizowany wyłącznie 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów 

szczególnych rozporządzenia (UE) 

nr 1305/2013”. 
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