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6.3.2019 A8-0079/187

Grozījums Nr. 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Savienības pamatā ir tās 
pilsoņu un dalībvalstu solidaritāte. Šī 
kopīgā vērtība nosaka tās rīcību un 
nodrošina vajadzīgo vienotību, risinot 
pašreizējās un turpmākās sabiedrības 
problēmas, kuru novēršanā Eiropas 
jaunieši vēlas sniegt ieguldījumu, praksē 
apliecinot savu solidaritāti.

1. Solidaritāte ir attīstītu un 
demokrātisku sabiedrību pamats, ne tikai 
šajā kontekstā minēto iedzīvotāju vidū, bet 
arī tautu un valstu vidū. Šī kopīgā vērtība 
būtu jāveicina, īpaši ņemot vērā 
pašreizējās un turpmākās sabiedrības 
problēmas, kuru novēršanā jaunieši varēs 
turpināt sniegt ieguldījumu, praksē 
apliecinot savu solidaritāti.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Grozījums Nr. 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jauniešiem ir jānodrošina viegli 
pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 
darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 
apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 
kopienām, vienlaikus gūstot noderīgu 
pieredzi, prasmes un kompetenci 
personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 
sociālajai, pilsoniskajai un profesionālajai 
attīstībai, tādējādi uzlabojot savu 
nodarbināmību. Šīm darbībām būtu 
jāatbalsta arī jauniešu brīvprātīgo, stažieru 
un darba ņēmēju mobilitāte.

5. Jauniešiem būtu jānodrošina viegli 
pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 
darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 
apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 
kopienām, vienlaikus iegūstot noderīgu 
pieredzi un līdz ar to zināšanas un 
kompetenci personīgajai, sociālajai, ar 
izglītības ieguvi saistītajai, profesionālajai 
un pilsoniskajai attīstībai. Šīs darbības 
atbalstītu arī daudzkultūru apmaiņu 
jauniešu brīvprātīgo vidū.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Grozījums Nr. 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Jauniešu iniciatīvas gars ir svarīga 
sabiedrības un darba tirgus vērtība. Eiropas 
Solidaritātes korpuss sekmē iniciatīvas 
garu, piedāvājot jauniešiem iespēju 
izstrādāt un īstenot pašiem savus projektus, 
kas ir vērsti uz konkrētu problēmu 
risināšanu, sniedzot ieguvumus vietējām 
kopienām. Šie projekti ir iespēja praksē 
izmēģināt idejas, un tie palīdz jauniešiem 
pašiem kļūt par solidaritātes darbību 
virzītājiem. Projekti turklāt ir arī platforma 
turpmākai līdzdalībai solidaritātes 
darbībās, un tie ir pirmais solis, ar kura 
palīdzību mudināt Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībniekus kļūt par 
pašnodarbinātajiem vai veidot apvienības, 
nevalstiskās organizācijas vai citas 
struktūras, kas darbojas solidaritātes, 
bezpeļņas un ar jaunatni saistītās jomās.

13. Jauniešu iniciatīvas gars ir svarīga 
sabiedrības un darba tirgus vērtība. Eiropas 
Solidaritātes korpuss sekmē iniciatīvas 
garu, piedāvājot jauniešiem iespēju 
izstrādāt un īstenot pašiem savus projektus, 
kas ir vērsti uz konkrētu problēmu 
risināšanu, sniedzot ieguvumus vietējām 
kopienām. Šie projekti ir iespēja praksē 
izmēģināt idejas, un tie palīdz jauniešiem 
pašiem kļūt par solidaritātes darbību 
virzītājiem. Projekti turklāt ir arī platforma 
turpmākai līdzdalībai solidaritātes 
darbībās, un tie ir pirmais solis, ar kura 
palīdzību mudināt Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībniekus aizvien vairāk 
iesaistīties tādu apvienību, nevalstisko 
organizāciju vai citu struktūru darbībās, 
kas darbojas solidaritātes, bezpeļņas un ar 
jaunatni saistītās jomās.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Grozījums Nr. 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. Lai komunikācijā ar plašu 
sabiedrību nodrošinātu lielāku atdevi un 
spēcīgākas sinerģijas starp komunikācijas 
pasākumiem, kas īstenoti pēc Komisijas 
iniciatīvas, saskaņā ar šo regulu 
komunikācijas pasākumiem piešķirtie 
līdzekļi būtu jāizmanto arī korporatīvajai 
komunikācijai par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ar nosacījumu, 
ka tās ir saistītas ar šīs regulas vispārējo 
mērķi.

svītrots

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Grozījums Nr. 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
3(1) pants, 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. “stažēšanās” ir divus līdz sešus 
mēnešus ilga solidaritātes darbība, kuru 
var pagarināt vienu reizi, tās ilgumam 
nepārsniedzot 12 mēnešus, un kuru 
piedāvā un apmaksā dalīborganizācija, 
kas uzņem Eiropas Solidaritātes korpusa 
dalībnieku;

svītrots

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Grozījums Nr. 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
16(1) pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Solidaritātes korpusā var 
iesaistīties publiskas vai privātas 
struktūras un starptautiskas organizācijas, 
ievērojot nosacījumu, ka tās ir saņēmušas 
Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes 
zīmi.

1. Eiropas Solidaritātes korpusā var 
iesaistīties publiskas vai privātas bezpeļņas 
struktūras vai starptautiskas organizācijas 
ar nosacījumu, ka tās ir saņēmušas Eiropas 
Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi.

Or. pt


