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6.3.2019 A8-0079/193

Pakeitimas 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL 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 ir pilietinį tobulėjimą; tai gali būti 
daroma savanoriaujant ir stažuojantis prieš 
solidarumo veiklą, įgyvendinant projektus 
arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose 
srityse, pavyzdžiui, susijusiose su 
formaliuoju ir neformaliuoju švietimu bei 
savaiminiu mokymusi, kultūrų dialogu, 
socialine įtrauktimi ir mokymu, lyčių 
lygybe, socialiniu verslumu, pilietiškumu ir 
demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir 
gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių 
prevencija, pasirengimu joms ir jų 
padarinių šalinimu, socialiniu 
ūkininkavimu, 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, visų pirma 
migrantų ir prieglobsčio prašytojų, 
priėmimu ir integravimu, teritoriniu 
bendradarbiavimu ir sanglauda, 
tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia 
solidarumo veikla turėtų apimti aiškų 
švietimo, mokymosi ir mokymo dėmenį 
per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali 
būti siūloma prieš solidarumo veiklos 
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6.3.2019 A8-0079/194

Pakeitimas 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL 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;

(12) stažuotės su solidarumu susijusiose 
ne pelno srityse gali suteikti papildomų 
galimybių jaunuoliams reaguoti į 
pagrindines visuomenės problemas. Pagal 
Europos solidarumo korpuso programą 
siūlomos stažuotės atitinka Tarybos 
rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės 
sistemų išdėstytus kokybės principus ir 
principus, išdėstytus Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijoje (JT NTK), 
ypač jos 27 straipsnyje. Stažuotės, 
vykdomos prieš solidarumo veiklą, yra 
tarpinis etapas jaunuoliams prasmingai 
prisidedant prie visuomenės, 
demonstruojant solidarumą, kompetenciją 
ir žinias ir taip įgyjant neįkainojamos 
žmogiškosios patirties, kuri taip pat svarbi 
siekiant aktyvaus ir įsipareigojančio 
solidarumu pagrįsto Sąjungos 
pilietiškumo. Dalyvaujančios ne pelno 
organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl 
finansavimo per kompetentingą Europos 
solidarumo korpuso įgyvendinančią 
instituciją;
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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).
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6.3.2019 A8-0079/195

Pakeitimas 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL 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
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
Europos solidarumo korpuse siūlomos 
veiklos ir kitokių galimybių kokybės 
užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams 
mokymą, kalbinę paramą, draudimą, 
administracinę paramą ir paramą 
pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per 
Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, 
įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių 
saugumui ir saugai turėtų ir toliau būti 
ypatingai svarbūs aspektai, savanoriai 
neturėtų būti dislokuojami operacijoms, 
kurios vykdomos per tarptautinius ir 
netarptautinius ginkluotus konfliktus, 
vykdyti;

(15) ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
Europos solidarumo korpuse siūlomos 
veiklos ir galimybių kokybės užtikrinimui, 
nes tai gali padėti pasiekti įtraukties 
tikslą, visų pirma siūlant dalyviams ir 
savanoriams deramą internetinį ir 
neinternetinį mokymą, kalbinę paramą, 
tinkamą apgyvendinimą, draudimą, 
socialinę paramą, supaprastintas 
administracines procedūras bei paramą 
prieš prasidedant ir pasibaigus veiklai, taip 
pat patvirtinant per Europos solidarumo 
korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir 
gebėjimus. Paramos priemonės turėtų būti 
parengtos ir teikiamos bendradarbiaujant 
su jaunimo organizacijomis bei kitomis ne 
pelno ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis siekiant pasinaudoti jų 
praktine patirtimi šioje srityje. Dalyvių ir 
numatomų naudos gavėjų saugumui ir 
saugai turėtų ir toliau būti teikiama itin 
didelė svarba. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma laikantis principo „nepakenk“. 
Dalyviai neturėtų būti dislokuojami 
operacijoms, kurios vykdomos per 
tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus 
konfliktus, vykdyti ar aplinkybėmis, 
kurios neatitinka tarptautinių žmogaus 
teisių standartų. Veikloje, kurią vykdant 
tiesiogiai bendraujama su vaikais, derėtų 
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vadovautis vaiko interesų principu ir, kai 
tikslinga, turėtų būti atliekami dalyvių 
asmens reputacijos patikrinimai arba 
imamasi kitų priemonių, kuriomis 
siekiama užtikrinti vaikų apsaugą;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Pakeitimas 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL 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
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) dalyvaujančios organizacijos gali 
atlikti kelias funkcijas pagal Europos 
solidarumo korpuso programą. Atlikdamos 
priimančiojo subjekto funkciją, jos vykdys 
veiklą, susijusią su dalyvių priėmimu, 
įskaitant veiklos organizavimą ir, prireikus, 
vadovavimą bei paramos dalyviams 
vykdant solidarumo veiklą teikimą. 
Atlikdamos paramos funkciją, jos vykdys 
veiklą, susijusią su dalyvių siuntimu ir 
parengimu prieš išvykimą, solidarumo 
veiklos metu ir po jos, įskaitant dalyvių 
mokymą ir nukreipimą į vietos 
organizacijas pasibaigus veiklai;

(20) dalyvaujančios ne pelno 
organizacijos gali atlikti kelias funkcijas 
pagal Europos solidarumo korpuso 
programą. Atlikdamos priimančiojo 
subjekto funkciją, jos vykdys veiklą, 
susijusią su dalyvių priėmimu, įskaitant 
veiklos, švietimo ir mokymosi programos 
organizavimą ir, prireikus, vadovavimą bei 
paramos dalyviams vykdant solidarumo 
veiklą teikimą. Atlikdamos paramos 
funkciją, jos vykdys veiklą, susijusią su 
dalyvių siuntimu ir parengimu prieš 
išvykimą, įskaitant tvirtą švietimo ir 
mokymosi programą solidarumo veiklos 
metu ir po jos, įskaitant dalyvių mokymą ir 
nukreipimą į vietos organizacijas 
pasibaigus veiklai, kad būtų padidintos 
galimybės vykdyti papildomos su 
solidarumo veikla susijusios patirties. 
Vykdant koordinavimo veiklą, 
dalyvaujančios ne pelno organizacijos 
turėtų nustatyti organizacijų ryšius ir 
supaprastinti keitimąsi savanorių 
tarnybos dalyviais;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Pakeitimas 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL 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 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) solidarumo veikla – kokybiška 
laikina veikla, padedanti siekti Europos 
solidarumo korpuso tikslų; tai gali būti 
savanoriška veikla, stažuotės, darbas, 
solidarumo projektai ir tinklų kūrimo 
veikla įvairiose srityse, įskaitant 13 dalyje 
nurodytas veiklos sritis, užtikrinant 
Europos pridėtinę vertę ir sveikatos bei 
saugos taisyklių laikymąsi;

1) solidarumo veikla – lengvai 
prieinama ir įtrauki kokybiška laikina 
visuotinės svarbos veikla, vykdoma 
dalyvaujančios ne pelno organizacijos 
struktūroje, kuria siekiama tenkinti 
visuomenės poreikius bendruomenės 
naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, 
mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 
tobulėjimą, įgyvendinant projektus ar 
vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose 
srityse; solidarumo veikla padeda siekti 
Europos solidarumo korpuso tikslų; 
solidarumo veikla gali būti savanoriška 
veikla, stažuotės, solidarumo projektai ir 
tinklų kūrimo veikla įvairiose srityse, 
įskaitant 13 dalyje nurodytas veiklos sritis, 
taip pat veikla, kuri atitinka tarptautinius 
žmogaus teisių standartus ir Sąjungos 
politiką, pvz., įsipareigojimą vaikų ir 
neįgaliųjų neapgyvendinti globos įstaigose 
ir priimti bei integruoti trečiųjų šalių 
piliečius, visų pirma migrantus ir 
prieglobsčio prašytojus; solidarumo 
veiklai būdingas terminuotas laikotarpis, 
aiškūs tikslai, turinys, uždaviniai, 
struktūra ir programa; siekiant užtikrinti 
Europos pridėtinę vertę ir sveikatos bei 
saugos ir socialinių standartų laikymąsi, 
teikiama tinkama finansinė parama ir 
teisinė bei socialinė apsauga;
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6.3.2019 A8-0079/198

Pakeitimas 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL 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 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) dalyvaujanti organizacija – vietos, 
regioninis ar tarptautinis viešojo ar 
privačiojo sektoriaus subjektas, kuriam 
suteiktas Europos solidarumo korpuso 
kokybės ženklas;

5) dalyvaujanti organizacija – vietos, 
regioninis ar tarptautinis viešojo ar 
privačiojo sektoriaus ne pelno subjektas, 
kuris vykdo visuotinės svarbos veiklą ir 
kuriam suteiktas Europos solidarumo 
korpuso kokybės ženklas;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Pakeitimas 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL 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 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) savanoris – Europos solidarumo 
korpuso portale užsiregistravęs asmuo, 
laisva valia vykdantis visuomenei 
naudingą veiklą; ši veikla vykdoma 
nesiekiant pelno, ji padeda asmeniškai 
tobulėti savanoriui, kuris be finansinio 
atlygio skiria savo laiką ir energiją 
bendram labui; savanoris dalyvauja 
Europos solidarumo korpuso vykdomoje 
solidarumo veikloje, kurią siūlo 
dalyvaujanti ne pelno organizacija, turinti 
kokybės ženklo sertifikatą; tiesiogiai su 
savanorio veikla susijusios išlaidos 
kompensuojamos;

Or. en


