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(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jauniešiem piedāvātajām 
solidaritātes darbībām būtu jābūt 
kvalitatīvām, proti, jāatbilst 
nenodrošinātām sabiedrības vajadzībām, 
jāsekmē kopienu stiprināšana, jāsniedz 
jauniešiem iespēja iegūt vērtīgas zināšanas 
un kompetenci, jābūt jauniešiem finansiāli 
pieejamām, un tās būtu jāīsteno drošos un 
veselībai labvēlīgos apstākļos.

(6) Jauniešiem piedāvātajām 
solidaritātes darbībām būtu jābūt 
kvalitatīvām, proti, jāatbilst 
nenodrošinātām sabiedrības vajadzībām, 
jāsekmē kopienu stiprināšana un spēju 
veidošana, jāsniedz jauniešiem iespēja 
iegūt vērtīgas zināšanas un kompetenci, 
jābūt jauniešiem finansiāli pieejamām, un 
tās būtu jāīsteno drošos un veselībai 
labvēlīgos apstākļos, turpretim dialogs ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm un 
ieinteresētajām personām būtu jāveicina, 
lai nodrošinātu uz vajadzībām orientētu 
programmu un atbalstītu brīvprātīgo 
darbu partnervalstīs, kā arī pievienotu 
spēcīgu attīstības vērtību solidaritātes 
darbībām.

Or. en
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Minētajām darbībām būtu jāsniedz 
ieguvumi kopienām un vienlaikus jāveicina 
indivīda personīgā, ar izglītības ieguvi 
saistītā, sociālā, pilsoniskā un profesionālā 
attīstība; šādas darbības var tikt īstenotas 
kā brīvprātīgais darbs, stažēšanās un darbs, 
projekti vai tīklošanas darbības, un tās var 
būt saistītas ar dažādām jomām, piemēram, 
izglītību un apmācību, nodarbinātību, 
dzimumu līdztiesību, uzņēmējdarbību, jo 
īpaši sociālo uzņēmējdarbību, 
pilsoniskumu un demokrātisku līdzdalību, 
vidi un dabas aizsardzību, rīcību klimata 
politikas jomā, katastrofu novēršanu, 
sagatavotību tām un to seku novēršanu, 
lauksaimniecību un lauku attīstību, pārtikas 
un nepārtikas preču nodrošināšanu, 
veselību un labjutību, radošumu un kultūru, 
fizisko izglītību un sportu, sociālo 
palīdzību un labklājību, trešo valstu 
valstspiederīgo uzņemšanu un integrēšanu, 
teritoriālo sadarbību un kohēziju, kā arī 
pārrobežu sadarbību. Šādām solidaritātes 
darbībām būtu jāietver spēcīga mācību un 
prasmju apguves dimensija, piedāvājot 
dalībniekiem atbilstošas aktivitātes pirms 
solidaritātes darbības, tās laikā un pēc tās.

(10) Minētajām darbībām būtu jāsniedz 
ieguvumi kopienām un vienlaikus jāveicina 
indivīda personīgā, ar izglītības ieguvi 
saistītā, sociālā, kultūras pilsoniskā un 
profesionālā attīstība; šādas darbības var 
tikt īstenotas kā brīvprātīgais darbs, 
stažēšanās un darbs, projekti vai tīklošanas 
darbības, un tās var būt saistītas ar 
dažādām jomām, piemēram, izglītību un 
apmācību, nodarbinātību, dzimumu 
līdztiesību, uzņēmējdarbību, jo īpaši 
sociālo uzņēmējdarbību, aprites 
ekonomiku, pilsoniskumu un demokrātisku 
līdzdalību, vidi un dabas aizsardzību, rīcību 
klimata politikas jomā, cilvēka izraisītu vai 
dabas katastrofu novēršanu un to seku 
novēršanu, katastrofu skartu neaizsargātu 
grupu aizsardzību, noturību, nabadzības 
mazināšanu, pārtikas nodrošinājumu, 
lauksaimniecību un lauku attīstību, pārtikas 
un nepārtikas preču nodrošināšanu, 
veselību un labjutību, radošumu un kultūru, 
fizisko audzināšanu un sportu, sociālo 
palīdzību un labklājību, trešo valstu 
valstspiederīgo, īpaši nepavadītu bērnu 
uzņemšanu un integrēšanu, konfliktu 
novēršanu, mieru un samierināšanu, 
cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, 
teritoriālo sadarbību un kohēziju, kā arī 
pārrobežu sadarbību. Šādām solidaritātes 
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darbībām būtu jāietver spēcīga mācību un 
prasmju apguves dimensija, piedāvājot 
dalībniekiem atbilstošas aktivitātes pirms 
solidaritātes darbības, tās laikā un pēc tās.
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18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ikvienai struktūrai, kas vēlas 
piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, 
būtu jāsaņem kvalitātes zīme, kas norāda, 
ka ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrām būtu regulāri jāveic procedūra, 
kuras rezultātā tiek piešķirta kvalitātes 
zīme. Attiecībā uz piešķirtu kvalitātes zīmi 
periodiski būtu jāveic atkārtota 
novērtēšana, un, ja veicamo pārbaužu 
ietvaros tiek konstatēts, ka piešķiršanas 
nosacījumi vairs netiek pildīti, šo zīmi var 
atsaukt.

(18) Ikvienai struktūrai, kas vēlas 
piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, 
būtu jāsaņem kvalitātes zīme, kas norāda, 
ka ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrām būtu regulāri jāveic procedūra, 
kuras rezultātā tiek piešķirta kvalitātes 
zīme saskaņā ar spēkā esošajiem 
sertifikācijas mehānismiem. Kvalitātes 
zīmes iegūšanas process būtu jāvienkāršo 
jau sertificētām organizācijām, jo īpaši 
saistībā ar pašreizējo Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusu un 
Komisijas Eiropas Civilās aizsardzības un 
humānās palīdzības operāciju 
ģenerāldirektorāta (ECHO) partnerības 
pamatnolīgumu turētājiem. Šajā 
procedūrā būtu pienācīgi jāņem vērā 
līdzīgas procedūras, kas veiktas saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 375/2014, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2018/14751a, kā arī Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1257/961b. Attiecībā uz piešķirtu 
kvalitātes zīmi periodiski būtu jāveic 
atkārtota novērtēšana, un, ja veicamo 
pārbaužu ietvaros tiek konstatēts, ka 
piešķiršanas nosacījumi vairs netiek pildīti, 
šo zīmi var atsaukt. 

______________________
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1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1475 (2018. gada 2. 
oktobris), ar ko paredz Eiropas 
Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu 
un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, 
Regulu (ES) Nr. 1293/2013 un Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES (OV L 250, 4.10.2018., 
1. lpp.).
1b Padomes 1996. gada 20. jūnija Regula 
(EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību 
(OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.)

Or. en
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(27) Eiropas Solidaritātes korpusa 
mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 18 
līdz 30 gadiem, kuriem, lai varētu 
piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusa 
piedāvātajās darbībās, vispirms ir 
jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa 
portālā.

(27) Eiropas Solidaritātes korpusa 
galvenā mērķauditorija ir jaunieši vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem, taču humānās 
palīdzības vajadzības un situācija trešās 
valstīs var būt par pamatu minēto vecuma 
robežu pārsniegušu ekspertu dalībai. Lai 
varētu piedalīties Eiropas Solidaritātes 
korpusa piedāvātajās darbībās, vispirms 
būtu jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes 
korpusa portālā.
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1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
veicināt jauniešu un organizāciju 
iesaistīšanos pieejamās un kvalitatīvās 
solidaritātes darbībās, tādā veidā stiprinot 
kohēziju, solidaritāti un demokrātiju 
Savienībā un ārpus tās, risinot sabiedrības 
un humāna rakstura problēmas uz vietas, it 
īpaši pievēršoties sociālās iekļaušanas 
veicināšanai.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
veicināt jauniešu un organizāciju 
iesaistīšanos pieejamās un kvalitatīvās 
solidaritātes un bezpeļņas darbībās, tādā 
veidā stiprinot kohēziju, solidaritāti, mieru 
un demokrātiju Savienībā un ārpus tās, 
tiecoties sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, risinot sabiedrības un humāna 
rakstura problēmas uz vietas, sevišķi 
mazinot dabas un cilvēka radīto 
katastrofu, nestabilu valstu un 
pēckonflikta valstu ārkārtas situāciju 
riskus, it īpaši pievēršoties sociālās 
iekļaušanas veicināšanai.

Or. en


