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6.3.2019 A8-0079/160

Pakeitimas 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime 
apie Sąjungos padėtį pabrėžtas poreikis 
investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos 
solidarumo korpuso idėja (toliau – 
Programa), siekiant visoje Europos 
Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams 
prasmingai prisidėti prie visuomenės, 
demonstruoti solidarumą, tobulinti savo 
įgūdžius ir taip gauti ne tik darbo, bet ir 
neįkainojamos žmogiškosios patirties;

(2) 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime 
apie Sąjungos padėtį pabrėžtas poreikis 
investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos 
solidarumo korpuso idėja (toliau – 
Programa), siekiant visoje Europos 
Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams 
prasmingai prisidėti prie visuomenės, 
demonstruoti solidarumą, tobulinti savo 
įgūdžius ir taip gauti neįkainojamos 
žmogiškosios patirties;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Pakeitimas 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate 
„Europos solidarumo korpusas“18 Komisija 
pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo 
veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti 
daugiau geresnių galimybių jaunuoliams 
dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose 
srityse ir remti nacionalinius ir vietos 
subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius 
uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu 
pradėtas pirmasis Europos solidarumo 
korpuso etapas – pasitelkus įvairias ES 
programas, pagal kurias jaunuoliams visoje 
Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis 
arba dirbti;

(3) 2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate 
„Europos solidarumo korpusas“18 Komisija 
pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo 
veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti 
daugiau geresnių galimybių jaunuoliams 
dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose 
srityse ir remti nacionalinius ir vietos 
subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius 
uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu 
pradėtas pirmasis Europos solidarumo 
korpuso etapas – pasitelkus įvairias ES 
programas, pagal kurias jaunuoliams visoje 
Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis 
arba dirbti. Atsižvelgiant, viena vertus, į 
sunkumus įgyvendinant tinkamas ir 
skaidrias apsaugos priemones, kuriomis 
užkertamas kelias piktnaudžiavimui 
jaunais darbuotojais ir užtikrinama, kad 
nebūtų siūlomi mažų garantijų darbai, ir, 
kita vertus, į neaiškumus ir pavojus, kurių 
kyla, nes pagal tą pačią programą 
vykdoma altruistinė bei nemokama veikla, 
pvz., savanoriška veikla, ir veikla už 
atlygį, todėl stažuotės ir darbas į Europos 
solidarumo korpuso aprėptį neturėtų būti 
įtraukti;

_________________ _________________
18 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos solidarumo korpusas“ 

18 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos solidarumo korpusas“ 
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6.3.2019 A8-0079/162

Pakeitimas 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) jaunuoliams turėtų būti sudaromos 
nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti 
solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti 
įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, 
kartu įgyti naudingos asmeninės, 
mokymosi, socialinės, pilietinės ir 
profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir 
atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. 
Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas 
jaunųjų savanorių, stažuotojų ir 
darbuotojų judumas;

(5) jaunuoliams turėtų būti sudaromos 
nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti 
solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti 
įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, 
kartu įgyti naudingos asmeninės, 
mokymosi, socialinės, pilietinės ir 
profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir 
atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. 
Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas 
jaunųjų savanorių judumas;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Pakeitimas 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) jaunuoliams siūloma solidarumo 
veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų 
būti tenkinami nepatenkinti visuomenės 
poreikiai, padedama stiprinti 
bendruomenes, suteikiama galimybė 
jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir 
gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui 
ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis 
sąlygomis;

(6) jaunuoliams siūloma solidarumo 
veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų 
būti tenkinami aiškiai nustatyti 
nepatenkinti visuomenės poreikiai, 
padedama stiprinti vietos bendruomenes, 
suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti 
vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti 
finansiškai tvari ir įperkama jaunimui ir 
įgyvendinama saugiomis ir sveikomis 
sąlygomis;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Pakeitimas 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos solidarumo korpusas yra 
viena bendra vieta, per kurią galima pradėti 
dalyvauti solidarumo veikloje visoje 
Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti 
nuoseklumą ir papildomumą su kitomis 
svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir 
programomis. Europos solidarumo 
korpusas turėtų būti grindžiamas jau 
įgyvendinamų programų, visų pirma 
Europos savanorių tarnybos19 ir ES 
pagalbos savanorių20, pranašumais ir 
sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos 
valstybių narių pastangos remti jaunuolius 
ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų 
kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal 
Jaunimo garantiją, suteikiant jiems 
papildomų galimybių patekti į darbo rinką 
organizuojant stažuotes arba sukuriant 
darbo vietas su solidarumu susijusiose 
srityse tam tikroje valstybėje narėje arba 
tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikia 
užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais 
Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su 
Europos solidarumo korpuso veikla, kaip 
antai Europos valstybinių užimtumo 
tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be 
to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau 
veikiančių susijusių sistemų, visų pirma 
nacionalinių solidarumo sistemų ir 
jaunuolių judumo sistemų, ir Europos 
solidarumo korpuso, ir prireikus vadovautis 
gerąja patirtimi;

(7) Europos solidarumo korpusas yra 
viena bendra vieta, per kurią galima pradėti 
dalyvauti solidarumo veikloje visoje 
Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti 
nuoseklumą ir papildomumą su kitomis 
svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir 
programomis. Europos solidarumo 
korpusas turėtų būti grindžiamas jau 
įgyvendinamų programų, visų pirma 
Europos savanorių tarnybos19 ir ES 
pagalbos savanorių20, pranašumais ir 
sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos 
valstybių narių pastangos remti jaunuolius 
ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų 
kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal 
Jaunimo garantiją, suteikiant jiems 
papildomų galimybių su solidarumu 
susijusiose srityse tam tikroje valstybėje 
narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip 
pat reikia užtikrinti papildomumą su jau 
veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, 
susijusiais su Europos solidarumo korpuso 
veikla, kaip antai Europos valstybinių 
užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir 
„Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti 
papildomumą tarp jau veikiančių susijusių 
sistemų, visų pirma nacionalinių 
solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo 
sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, ir 
prireikus vadovautis gerąja patirtimi;
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_________________ _________________
19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus+“ ir kuriuo 
panaikinami sprendimai 
Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir 
Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 50–73).

19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus+“ ir kuriuo 
panaikinami sprendimai 
Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir 
Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 50–73).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos 
korpusas (ES pagalbos savanorių 
iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos 
korpusas (ES pagalbos savanorių 
iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).
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6.3.2019 A8-0079/165

Pakeitimas 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos solidarumo korpusas 
sudaro naujų galimybių jaunuoliams 
savanoriauti, stažuotis arba dirbti su 
solidarumu susijusiose srityse, savo 
iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo 
projektus. Šios galimybės padeda jiems 
užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, 
pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos 
solidarumo korpusas taip pat remia jo 
dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo 
veiklą, taip pat priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti remiamos veiklos 
kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų 
patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima 
prisidėti prie Europos bendradarbiavimo 
jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie 
tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

(9) Europos solidarumo korpusas 
sudaro naujų galimybių jaunuoliams 
savanoriauti su solidarumu susijusiose 
srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti 
solidarumo projektus. Šios galimybės 
padeda jiems užsitikrinti asmeninį, 
mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 
tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas 
taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų 
tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti remiamos 
veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi 
rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus 
galima prisidėti prie Europos 
bendradarbiavimo jaunimo srityje ir 
skleisti informaciją apie tokio 
bendradarbiavimo teigiamą poveikį. 
Atsižvelgiant į programos taikymo sritį ir 
tikslą, dalyvauti Europos solidarumo 
korpuso veikloje turėtų būti leidžiama tik 
ne pelno organizacijoms;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Pakeitimas 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiomis veiklomis turėtų būti 
tenkinami nepatenkinti visuomenės 
poreikiai bendruomenių naudai, kartu 
skatinant asmens asmeninį, mokymosi, 
socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; 
tai gali būti daroma savanoriaujant, 
stažuojantis, dirbant, įgyvendinant 
projektus arba vykdant tinklų kūrimo 
veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, 
susijusiose su švietimu ir mokymu, 
užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų 
pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir 
demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir 
gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių 
prevencija, pasirengimu joms ir jų 
padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo 
plėtra, maisto ir ne maisto produktų 
tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir 
kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine 
parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių 
priėmimu ir integravimu, teritoriniu 
bendradarbiavimu ir sanglauda, 
tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia 
solidarumo veikla turėtų apimti aiškų 
mokymosi ir mokymo dėmenį per 
atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti 
siūloma prieš solidarumo veiklos 
laikotarpį, jo metu ir po jo;

(10) šiomis veiklomis turėtų būti 
tenkinami nepatenkinti visuomenės 
poreikiai bendruomenių naudai, kartu 
skatinant asmens asmeninį, mokymosi, 
socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; 
tai gali būti daroma savanoriaujant, 
įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų 
kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, 
susijusiose su švietimu ir mokymu, 
užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų 
pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir 
demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir 
gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių 
prevencija, pasirengimu joms ir jų 
padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo 
plėtra, maisto ir ne maisto produktų 
tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir 
kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine 
parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių 
priėmimu ir integravimu, teritoriniu 
bendradarbiavimu ir sanglauda, 
tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia 
solidarumo veikla turėtų apimti aiškų 
mokymosi ir mokymo dėmenį per 
atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti 
siūloma prieš solidarumo veiklos 
laikotarpį, jo metu ir po jo;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Pakeitimas 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) stažuotės ir darbas su solidarumu 
susijusiose srityse gali suteikti papildomų 
galimybių jaunuoliams patekti į darbo 
rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines 
visuomenės problemas. Tai gali padidinti 
jaunuolių galimybes įsidarbinti ir jų 
našumą, kartu padėti jiems pereiti iš 
besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų 
kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti 
jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. 
Pagal Europos solidarumo korpuso 
programą siūlomos stažuotės atitinka 
Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių 
kokybės sistemų21 išdėstytus kokybės 
principus. Siūlomos stažuotės ir darbas 
yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant 
į darbo rinką, todėl nuo jų neatsiejamas 
paramos teikimas pasibaigus veiklai. Tam 
tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma 
valstybinės ir privačios užimtumo 
tarnybos, socialiniai partneriai ir 
prekybos rūmai, sudaro palankias sąlygas 
stažuotėms ir darbui. Jie kaip 
dalyvaujančios organizacijos turėtų 
pateikti paraišką dėl finansavimo per 
kompetentingą Europos solidarumo 
korpuso įgyvendinančią instituciją, 
siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų 
dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo 
sektoriuose siūlančių darbdavių;

Išbraukta.

_________________
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21 2018 m. kovo 15 d. Tarybos 
rekomendacija dėl kokybiškos ir 
veiksmingos pameistrystės europinės 
sistemos (OL C 153, 2018 5 2, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Pakeitimas 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) bet kuris Europos solidarumo 
korpuso veikloje norintis dalyvauti 
subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei 
tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės 
ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat 
vykdyti Europos solidarumo korpuso 
programą įgyvendinančios institucijos. 
Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai 
įvertinti iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant 
patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, 
kuriomis jis buvo suteiktas, 
nebetenkinamos;

(18) bet kuris Europos solidarumo 
korpuso veikloje norintis dalyvauti ne 
pelno subjektas turėtų gauti kokybės 
ženklą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. 
Kokybės ženklo suteikimo procedūrą 
turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo 
korpuso programą įgyvendinančios 
institucijos. Suteiktą kokybės ženklą 
reikėtų reguliariai įvertinti iš naujo ir 
atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą 
nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo 
suteiktas, nebetenkinamos;
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) subjektas, norintis pateikti paraišką 
finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti 
veiklą pagal Europos solidarumo korpuso 
programą, turėtų pirmiausia gauti kokybės 
ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Šis 
reikalavimas netaikomas fiziniams 
asmenims, siekiantiems gauti finansinę 
paramą neoficialios Europos solidarumo 
korpuso dalyvių grupės vardu jos 
solidarumo projektams įgyvendinti;

(19) subjektas, norintis pateikti paraišką 
finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti 
veiklą pagal Europos solidarumo korpuso 
programą, turėtų būti ne pelno 
organizacija ir pirmiausia gauti kokybės 
ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Šis 
reikalavimas netaikomas fiziniams 
asmenims, siekiantiems gauti finansinę 
paramą neoficialios Europos solidarumo 
korpuso dalyvių grupės vardu jos 
solidarumo projektams įgyvendinti;
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