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GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 

izglītības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Komisija savā 2016. gada 7. 

decembra paziņojumā “Eiropas 

Solidaritātes korpuss”18 uzsvēra vajadzību 

stiprināt pamatus darbam solidaritātes jomā 

visā Eiropā, nodrošināt jauniešiem vairāk 

un labākas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, aptverot virkni dažādu jomu, un 

atbalstīt valsts un vietējo dalībnieku 

centienus pārvarēt dažādas problēmas un 

krīzes. Paziņojums iezīmēja Eiropas 

Solidaritātes korpusa pirmā posma sākumu, 

kura gaitā ir mobilizētas astoņas dažādas 

ES programmas, lai jauniešiem visā ES 

piedāvātu brīvprātīgā darba, stažēšanās 

un nodarbinātības iespējas. Šo darbību 

ietvaros, neraugoties uz to, vai tās ir 

īstenotas pirms vai pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā, arī turpmāk jāpiemēro noteikumi un 

nosacījumi, kas ir paredzēti attiecīgajās 

Savienības programmās, ar kuru līdzekļiem 

tās ir finansētas Eiropas Solidaritātes 

korpusa pirmajā posmā. 

(3) Komisija savā 2016. gada 

7. decembra paziņojumā “Eiropas 

Solidaritātes korpuss”18 uzsvēra vajadzību 

stiprināt pamatus darbam solidaritātes jomā 

visā Eiropā, nodrošināt jauniešiem vairāk 

un labākas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, aptverot virkni dažādu jomu, un 

atbalstīt valsts, reģionālos un vietējo 

dalībnieku centienus pārvarēt dažādas 

problēmas un krīzes. Paziņojums iezīmēja 

Eiropas Solidaritātes korpusa pirmā posma 

sākumu, kura gaitā ir mobilizētas dažādas 

ES programmas un iniciatīvas, kas ir 

izstrādātas, lai jauniešiem piedāvātu 

lielāku skaitu iespēju — ne tikai veikt 

brīvprātīgās darbības, bet arī iegūt darbu, 

stažēties vai strādāt mācekļa amatā — 

darbībā, kas ir saistīta ar solidaritāti gan 

dzīvesvietā, gan ārzemēs. Šo darbību 

ietvaros, neraugoties uz to, vai tās ir 

īstenotas pirms vai pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā, arī turpmāk jāpiemēro noteikumi un 

nosacījumi, kas ir paredzēti attiecīgajās 

Savienības programmās, ar kuru līdzekļiem 

tās ir finansētas Eiropas Solidaritātes 

korpusa pirmajā posmā. 

_________________ _________________ 

18 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 

korpuss”, COM(2016) 942 final, 

7.12.2016. 

18 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 

korpuss”, COM(2016) 942 final, 

7.12.2016. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Jauniešiem būtu jānodrošina viegli 

pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 

apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 

kopienām, vienlaikus iegūstot noderīgu 

pieredzi, prasmes un kompetenci 

personīgajai, sociālajai, ar izglītības ieguvi 

saistītajai, profesionālajai un pilsoniskajai 

attīstībai, tādējādi uzlabojot savu 

nodarbināmību. Šīs darbības atbalstītu arī 

jauno brīvprātīgo, stažieru un darba ņēmēju 

mobilitāti. 

(4) Jauniešiem būtu jānodrošina viegli 

pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 

apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 

kopienām, vienlaikus iegūstot noderīgu 

pieredzi, zināšanas, prasmes un 

kompetenci personīgajai, sociālajai, ar 

izglītības ieguvi saistītajai, profesionālajai 

un pilsoniskajai attīstībai, tādējādi 

uzlabojot savu nodarbināmību. Šīs darbības 

atbalstītu arī jauno brīvprātīgo, stažieru un 

darba ņēmēju mobilitāti un stiprinātu 

jauniešiem no lauku apvidiem domātu 

Eiropas solidaritātes iniciatīvu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (4a) Īpaša uzmanība būtu jāvelta 

daudzvalodībai, jo dažas no apmaiņām 

būs transnacionālas. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (5a) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jauniešiem jānodrošina iespēja gūt 

nenovērtējamu pieredzi, attīstīt prasmes 

un dot ieguldījumu sabiedrībā, piedāvājot 

lielāku skaitu labāku iespēju, kuras aptver 

darbību plašu loku, vienlaikus sniedzot 

pieeju pienācīgai apmācībai, kuras 
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noslēgumā tiek oficiāli atzītas iegūtās 

prasmes un pieredze. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 

Savienībā nodrošinātu vienotu 

kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 

darbībām. Būtu jānodrošina šā satvara 

saskaņotība un papildināmība ar citiem 

atbilstošiem Savienības politikas 

virzieniem un programmām. Eiropas 

Solidaritātes korpusa pamatā būtu jābūt 

spēkā esošo programmu, jo īpaši Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta, priekŗocībām un 

sinerģiju. Tam arī būtu jāpapildina darbs, 

ko dalībvalstis veic, lai saskaņā ar garantiju 

jauniešiem19 atbalstītu jauniešus un 

atvieglotu viņu pāreju no skolas uz darba 

dzīvi, sniedzot tiem papildu iespējas spert 

pirmos soļus darba tirgū, proti, piedāvājot 

viņiem stažēšanās vai darba iespējas ar 

solidaritāti saistītās jomās to attiecīgajā 

dalībvalstī vai ārvalstīs. Būtu jānodrošina 

arī papildināmība ar pastāvošajiem 

Savienības līmeņa tīkliem, kas ir saistīti ar 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 

veiktajām darbībām, piemēram, Eiropas 

mēroga valstu nodarbinātības dienestu 

tīklu, EURES un Eurodesk tīklu. Turklāt 

būtu jānodrošina arī papildināmība starp 

spēkā esošajām saistītajām shēmām, jo 

īpaši valsts solidaritātes un mobilitātes 

shēmām jauniešiem un Eiropas 

Solidaritātes korpusu, attiecīgos gadījumos 

pamatojoties uz labu praksi. 

(6) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 

Savienībā nodrošinātu vienotu 

kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 

darbībām. Būtu jānodrošina šā satvara 

saskaņotība un papildināmība ar citiem 

atbilstošiem Savienības politikas 

virzieniem un programmām. Eiropas 

Solidaritātes korpusa pamatā būtu jābūt 

spēkā esošo programmu, jo īpaši Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta, priekšrocībām un 

sinerģiju. Tam arī būtu jāpapildina darbs, 

ko dalībvalstis, reģioni un pilsētas veic, lai 

saskaņā ar garantiju jauniešiem19 atbalstītu 

jauniešus un atvieglotu viņu pāreju no 

skolas uz darba dzīvi, sniedzot tiem 

papildu iespējas spert pirmos soļus darba 

tirgū, proti, piedāvājot viņiem stažēšanās 

vai darba iespējas ar solidaritāti saistītās 

jomās to attiecīgajā dalībvalstī vai 

ārvalstīs. Būtu jānodrošina arī 

papildināmība ar pastāvošajiem Savienības 

līmeņa tīkliem, kas ir saistīti ar Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros veiktajām 

darbībām, piemēram, Eiropas mēroga 

valstu nodarbinātības dienestu tīklu, 

EURES un Eurodesk tīklu. Turklāt būtu 

jānodrošina arī papildināmība starp spēkā 

esošajām saistītajām shēmām, jo īpaši 

valsts solidaritātes un mobilitātes shēmām 

jauniešiem, tostarp shēmām, kas tiek 

īstenotas reģionālā vai vietējā līmenī, un 

Eiropas Solidaritātes korpusu, attiecīgos 

gadījumos pamatojoties uz labu praksi. 

_________________ _________________ 

19 Padomes 2013. gada 22. aprīļa Ieteikums 

par garantijas jauniešiem izveidi (2013/C 

19 Padomes 2013. gada 22. aprīļa Ieteikums 

par garantijas jauniešiem izveidi (2013/C 
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120/01). 120/01). 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (6a) Īstenojot solidaritātes 

norīkojumus, projektus un tīklu 

veidošanas pasākumus lauksaimniecības 

un lauku attīstības jomā, Eiropas 

Solidaritātes korpuss jauniešiem piedāvā 

neatkārtojamu iespēju apmainīties ar 

paraugpraksi. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, būtu 

jāparedz noteikumi, lai citām Savienības 

programmām, piemēram, Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondam, 

programmai “Eiropa pilsoņiem”, Eiropas 

Reģionālās attīstības fondam un Veselības 

aizsardzības programmai, ļautu sniegt 

ieguldījumu Eiropas Solidaritātes korpusa 

mērķu īstenošanā, atbalstot tā 

piemērošanas jomā ietilpstošās darbības. 

Šis ieguldījums būtu jāfinansē saskaņā ar 

attiecīgo programmu atbilstošajiem 

pamataktiem. Pēc tam, kad atbalsta 

saņēmēji būs ieguvuši derīgu Eiropas 

Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi, 

viņiem būtu jāsniedz piekļuve Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālam un jāgūst 

labums no atbilstoši nodrošinātās darbības 

veidam sniegtiem kvalitātes 

nodrošināšanas un atbalsta pasākumiem. 

(7) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, būtu 

jāparedz noteikumi, lai citām Savienības 

programmām, piemēram, Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondam, 

programmai “Eiropa pilsoņiem”, Eiropas 

Sociālajam fondam, Eiropas Reģionālās 

attīstības fondam un Veselības aizsardzības 

programmai, ļautu sniegt ieguldījumu 

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķu 

īstenošanā, atbalstot tā piemērošanas jomā 

ietilpstošās darbības. Šis ieguldījums būtu 

jāfinansē saskaņā ar attiecīgo programmu 

atbilstošajiem pamataktiem un jāuztver kā 

kohēzijas politikas papildinājums, lai 

nodrošinātu jauniešu, pilsoniskās 

sabiedrības un dalībvalstīs izveidoto 

brīvprātīgā darba shēmu lielāku 

iesaistīšanu. Pēc tam, kad atbalsta 

saņēmēji būs ieguvuši derīgu Eiropas 

Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi, 

viņiem būtu jāsniedz piekļuve Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālam un jāgūst 
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labums no atbilstoši nodrošinātās darbības 

veidam sniegtiem kvalitātes 

nodrošināšanas un atbalsta pasākumiem. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jāsniedz jauniešiem jaunas iespējas 

veikt brīvprātīgo darbu, stažēties vai 

strādāt ar solidaritāti saistītās jomās, kā arī 

izstrādāt solidaritātes projektus pēc savas 

iniciatīvas. Šīm iespējām būtu jāsniedz 

ieguldījums viņu personīgās, sociālās, ar 

izglītības ieguvi saistītās, profesionālās un 

pilsoniskās attīstības veicināšanā. Eiropas 

Solidaritātes korpusam arī būtu jāatbalsta 

tā dalībniekiem un organizācijām 

paredzētas tīklu veidošanas darbības, kā arī 

pasākumi atbalstīto darbību kvalitātes 

nodrošināšanai un tajās gūto mācību 

rezultātu uzlabotai atzīšanai. 

(8) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jāsniedz jauniešiem jaunas iespējas 

veikt brīvprātīgo darbu, stažēties vai 

strādāt ar solidaritāti saistītās jomās, kā arī 

izstrādāt solidaritātes programmas un 

projektus pēc savas iniciatīvas. Šīm 

iespējām būtu jāsniedz ieguldījums viņu 

personīgās, sociālās, ar izglītības ieguvi 

saistītās, profesionālās un pilsoniskās 

attīstības veicināšanā. Eiropas Solidaritātes 

korpusam arī būtu jāatbalsta tā 

dalībniekiem un organizācijām paredzētas 

tīklu veidošanas darbības, kā arī pasākumi 

atbalstīto darbību kvalitātes nodrošināšanai 

un tajās gūto mācību rezultātu uzlabotai 

atzīšanai. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) LEADER — uz kopienu balstīts 

lauku attīstības pasākums — ir uzskatāms 

tādas iniciatīvas piemērs, kuras ietvaros 

jau īsteno vairākus projektus, kuri satur 

ievērojamu solidaritātes dimensiju, 

piemēram, migrantu un bēgļu integrāciju 

un dabas katastrofu novēršanu. LEADER 

līdz ar to ir liela nozīme, lauku apvidos — 

uz vietām — īstenojot Eiropas 

Solidaritātes korpusu un citus iespējamus 
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lauku attīstības pasākumus, kurus varētu 

izmantot, veicinot šo iniciatīvu, piemēram, 

sadarbības pasākumus, ar 

pamatpakalpojumiem saistītas darbības, 

ciematu atjaunošanu un tehnisko 

palīdzību.  

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Īpaša uzmanība būtu jāvelta 

norīkojumu un citu Eiropas Solidaritātes 

korpusa ietvaros sniegto iespēju kvalitātes 

nodrošināšanai, jo īpaši piedāvājot 

dalībniekiem apmācības, valodas atbalstu, 

apdrošināšanu, administratīvo palīdzību un 

palīdzību pēc norīkojuma beigām, kā arī 

Eiropas Solidaritātes korpusa sniegtās 

pieredzes laikā gūto zināšanu, prasmju un 

kompetences atzīšanu. 

(13) Īpaša uzmanība būtu jāvelta 

norīkojumu un citu Eiropas Solidaritātes 

korpusa ietvaros sniegto iespēju kvalitātes 

nodrošināšanai, jo īpaši piedāvājot 

dalībniekiem apmācības, valodas atbalstu, 

apdrošināšanu, administratīvo palīdzību un 

palīdzību pēc norīkojuma beigām, kā arī 

Eiropas Solidaritātes korpusa sniegtās 

pieredzes laikā gūto zināšanu, prasmju un 

kompetences atzīšanu. Jauniešu 

organizāciju un citu pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju iesaistīšanās ir 

būtiski svarīga, plānojot norīkojumus un 

citas iespējas, kuras sniedz Eiropas 

Solidaritātes korpuss. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai nodrošinātu to darbību 

nepārtrauktību, kas saņem atbalstu no 

programmām, kuras sniedz ieguldījumu 

Eiropas Solidaritātes korpusā, ar 

solidaritāti saistīto norīkojumu un projektu 

finansiālajam atbalstam būtu orientējoši 

jāatbilst 80 %–20 % dalījumam starp 

brīvprātīgā darba norīkojumiem un 

solidaritātes projektiem, no vienas puses, 

(19) Lai nodrošinātu to darbību 

nepārtrauktību, kas saņem atbalstu no 

programmām, kuras sniedz ieguldījumu 

Eiropas Solidaritātes korpusā, ar 

solidaritāti saistīto norīkojumu un projektu 

finansiālajam atbalstam būtu orientējoši 

jāatbilst 75%–25% dalījumam starp 

brīvprātīgā darba norīkojumiem un 

solidaritātes projektiem, no vienas puses, 
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un darba norīkojumiem, no otras puses. un darba norīkojumiem, no otras puses. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, būtu 

jāparedz nosacījumi, lai ļautu iesaistītajām 

valstīm darīt pieejamu papildu valsts 

finansējumu atbilstīgi Eiropas Solidaritātes 

korpusa noteikumiem. 

(20) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, būtu 

jāparedz nosacījumi, lai ļautu iesaistītajām 

valstīm darīt pieejamu papildu valsts, 

reģionālu vai vietēju finansējumu atbilstīgi 

Eiropas Solidaritātes korpusa 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Eiropas Solidaritātes korpusa mērķa 

grupai būtu jābūt jauniešiem vecumā no 

18 līdz 30 gadiem. Lai varētu piedalīties 

Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajās 

darbībās, vispirms būtu jāpiereģistrējas 

Eiropas Solidaritātes korpusa portālā. 

(23) Eiropas Solidaritātes korpusa mērķa 

grupai vajadzētu būt jauniešiem vecumā no 

18 līdz 30 gadiem neatkarīgi no viņu 

dzimuma, dzimtes vai fiziskajām vai 

garīgajām spējām. Lai varētu piedalīties 

Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajās 

darbībās, vispirms būtu jāpiereģistrējas 

Eiropas Solidaritātes korpusa portālā. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 

lai Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītās 

darbības būtu pieejamas visiem jauniešiem, 

jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem 

jauniešiem. Tāpēc būtu jāievieš īpaši 

pasākumi, lai veicinātu sociālo iekļautību 

(24) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 

lai Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītās 

darbības būtu pieejamas visiem jauniešiem, 

jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem 

jauniešiem un lauku apvidu jauniešiem. 

Tāpēc būtu jāievieš īpaši pasākumi, lai 
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un nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 

iesaistīšanos, kā arī ņemtu vērā 

ierobežojumus, ko rada Savienības tālāko 

reģionu un aizjūras zemju un teritoriju 

nošķirtība24. Iesaistītajām valstīm arī 

vajadzētu censties veikt visus atbilstošos 

pasākumus, lai novērstu juridiskos un 

administratīvos šķēršļus pienācīgai Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbībai. Šie 

pasākumi, ja iespējams, ietver 

administratīvo problēmu, kas apgrūtina 

vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanu, 

novēršanu, neskarot Šengenas acquis un 

Savienības tiesību aktus par ieceļošanas un 

uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem. 

veicinātu sociālo iekļautību un nelabvēlīgā 

situācijā esošu jauniešu iesaistīšanos, kā arī 

ņemtu vērā ierobežojumus, ko rada 

Savienības tālāko reģionu un aizjūras 

zemju un teritoriju nošķirtība24. 

Iesaistītajām valstīm arī vajadzētu censties 

veikt visus atbilstošos pasākumus, lai 

novērstu juridiskos un administratīvos 

šķēršļus pienācīgai Eiropas Solidaritātes 

korpusa darbībai. Šie pasākumi, ja 

iespējams, ietver administratīvo problēmu, 

kas apgrūtina vīzu un uzturēšanās atļauju 

saņemšanu, novēršanu, neskarot Šengenas 

acquis un Savienības tiesību aktus par 

ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem 

trešo valstu valstspiederīgajiem. 

_________________ _________________ 

24 Personas un kompetentās valsts un/vai 

privātās struktūras un iestādes no aizjūras 

zemēm un teritorijām (AZT) var piedalīties 

programmās saskaņā ar Padomes 2001. 

gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK 

par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju 

ar Eiropas Kopienu, (OV L 314, 

30.11.2001., 1. lpp.). 

24 Personas un kompetentās valsts un/vai 

privātās struktūras un iestādes no aizjūras 

zemēm un teritorijām (AZT) var piedalīties 

programmās saskaņā ar Padomes 

2001. gada 27. novembra 

Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju 

un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu, 

(OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Struktūrai, kas vēlas pieteikties 

finansējuma saņemšanai, lai Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvātu 

norīkojumus, vispirms ir jāizpilda 

priekšnosacījums, proti, jāsaņem kvalitātes 

zīme. Šai prasībai nebūtu jāattiecas uz 

fiziskām personām, kas Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalībnieku 

neformālas grupas vārdā vēlas iegūt 

finansiālu atbalstu solidaritātes projektam. 

(26) Struktūrai, kas vēlas pieteikties 

finansējuma saņemšanai, lai Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvātu 

norīkojumus, vispirms ir jāizpilda 

priekšnosacījums, proti, jāsaņem kvalitātes 

zīme. Šai prasībai nebūtu jāattiecas uz 

fiziskām personām, kas Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalībnieku 

neformālas grupas vārdā vēlas iegūt 

finansiālu atbalstu savām programmām un 

solidaritātes projektiem. 

 



 

AD\1138808LV.docx 11/23 PE613.370v01-00 

 LV 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Eiropas, valsts un vietējā līmenī 

būtu jānodrošina pienācīgi ar Eiropas 

Solidaritātes korpusa nodrošinātajām 

iespējām un rezultātiem saistīti iesaistes, 

publicitātes un informācijas izplatīšanas 

pasākumi. Šo pasākumu īstenošana būtu 

jānodrošina visām Eiropas Solidaritātes 

korpusa īstenošanas struktūrām, tostarp 

attiecīgos gadījumos saņemot atbalstu no 

galvenajām ieinteresētajām personām. 

(28) Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā 

līmenī būtu jānodrošina pienācīgi ar 

Eiropas Solidaritātes korpusa 

nodrošinātajām iespējām un rezultātiem 

saistīti iesaistes, publicitātes un 

informācijas izplatīšanas pasākumi. Šo 

pasākumu īstenošana būtu jānodrošina 

visām Eiropas Solidaritātes korpusa 

īstenošanas struktūrām, tostarp attiecīgos 

gadījumos saņemot atbalstu no galvenajām 

ieinteresētajām personām. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 

966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam1 

Komisijai būtu jāpieņem darba 

programmas un par tām jāpaziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Darba 

programmā būtu jāparedz pasākumi, kas 

vajadzīgi šo darba programmu īstenošanai 

saskaņā ar Eiropas Solidaritātes korpusa 

vispārējiem un konkrētajiem mērķiem, 

atlases un dotāciju piešķiršanas kritēriji, kā 

arī visi pārējie vajadzīgie elementi. Darba 

programmas un to grozījumi būtu jāpieņem 

ar īstenošanas aktiem saskaņā ar 

(35) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 

966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam2 

Komisijai būtu jāpieņem darba 

programmas un par tām jāpaziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Darba 

programmā būtu jāparedz pasākumi, kas 

vajadzīgi šo darba programmu īstenošanai 

saskaņā ar Eiropas Solidaritātes korpusa 

vispārējiem un konkrētajiem mērķiem, 

atlases un dotāciju piešķiršanas kritēriji, kā 

arī visi pārējie vajadzīgie elementi. Darba 

programmas un to grozījumi būtu 

jāpieņem, izmantojot deleģēšanas aktus. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 

finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).  
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 

finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).  
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pārbaudes procedūru. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

40.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (40a) Ja tiek atvilkti citām programmām 

paredzētie līdzekļi, īstenojot Eiropas 

Solidaritātes korpusa pasākumus, būtu 

jāņem vērā šo sākotnējo līdzekļu budžeta 

pozīcijas mērķi, un šāds līdzekļu 

pārvedums nedrīkstētu kaitēt attiecīgajā 

brīdī īstenojamo programmu darbībām. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

40.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (40b) Ņemot vērā darba ar dzīvniekiem 

ārstniecisko vērtību, būtu īpaši jāgādā par 

tādu jauniešu iespējām strādāt sociāli 

orientētās lauku saimniecībās, kuriem ir 

garīga un fiziska invaliditāte; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) “solidaritātes darbība” ir darbība, 

kuras mērķis ir risināt neapmierinātas 

sabiedrības vajadzības, sniedzot ieguvumus 

kopienai un vienlaikus veicinot personas 

sociālo, personīgo, ar izglītības ieguvi 

saistīto, profesionālo un pilsonisko 

attīstību; šādas darbības var tikt īstenotas 

kā norīkojumi, projekti vai tīklu veidošanas 

darbības, un tās var būt saistītas ar 

(1) “solidaritātes darbība” ir darbība, 

kuras mērķis ir risināt neapmierinātas 

sabiedrības vajadzības, sniedzot ieguvumus 

kopienai un vienlaikus veicinot personas 

sociālo, personīgo, ar izglītības ieguvi 

saistīto, profesionālo un pilsonisko 

attīstību; šādas darbības var tikt īstenotas 

kā norīkojumi, projekti vai tīklu veidošanas 

darbības, un tās var būt saistītas ar 



 

AD\1138808LV.docx 13/23 PE613.370v01-00 

 LV 

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 un seku 

novēršanu, lauksaimniecību un lauku 

attīstību, pārtikas un nepārtikas preču 

nodrošināšanu, veselību un labjutību, 

radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 

sportu, sociālo palīdzību un drošību, trešo 

valstu valstspiederīgo uzņemšanu un 

integrēšanu, teritoriālo sadarbību un 

kohēziju; 

dažādām jomām, piemēram, izglītību un 

apmācību, nodarbinātību, dzimumu 

līdztiesību, uzņēmējdarbību, jo īpaši 

sociālo uzņēmējdarbību, pilsoniskumu un 

demokrātisku līdzdalību, vidi un dabas 

aizsardzību, dabas resursu ilgtspējīgu 

ekspluatāciju, rīcību klimata politikas 

jomā, katastrofu novēršanu, sagatavotību 

un seku novēršanu, lauksaimniecību un 

lauku attīstību, pārtikas un nepārtikas preču 

nodrošināšanu, veselību un labjutību, 

radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 

sportu, sociālo palīdzību un drošību, 

paaudžu solidaritāti, trešo valstu 

valstspiederīgo uzņemšanu un integrēšanu, 

teritoriālo sadarbību un kohēziju; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) “stažēšanās” ir divas nedēļas līdz 

divpadsmit mēnešus ilgs darba prakses 

periods, kura laikā organizācija, kas uzņem 

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku, 

maksā tam atlīdzību saskaņā ar noslēgtu 

rakstisku vienošanos; stažēšanās ietver 

mācību un prasmju apguves komponentu, 

un tā tiek veikta, lai iegūtu praktisku un 

profesionālu pieredzi nolūka uzlabot 

nodarbināmību un atvieglot pāreju uz 

pastāvīgu nodarbinātību; 

(8) “stažēšanās” ir divus līdz 

divpadsmit mēnešus ilgs darba prakses 

periods, kura laikā organizācija, kas uzņem 

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku, 

maksā tam pienācīgu atlīdzību saskaņā ar 

noslēgtu rakstisku vienošanos; stažēšanās 

ietver mācību un prasmju apguves 

komponentu, un tā tiek veikta, lai iegūtu 

praktisku un profesionālas zināšanas un 

pieredzi nolūkā uzlabot nodarbināmību un 

atvieglot pāreju uz pastāvīgu 

nodarbinātību; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (10a) “sociālā lauksaimniecība” ir tāda 

lauksaimniecības resursu izmantošana, ar 

ko uzlabo fizisko personu sociālo, fizisko 
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un garīgo labklājību, palīdzot psiholoģiski 

un sociāli neaizsargātām personām 

piedalīties lauku saimniecību darbā; 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ar dalīborganizāciju atbalstu 

nodrošināt jauniešiem viegli pieejamas 

iespējas iesaistīties solidaritātes darbībās, 

vienlaikus uzlabojot viņu prasmes un 

kompetenci personīgajai, sociālajai, ar 

izglītības ieguvi saistītajai, profesionālajai 

un pilsoniskajai attīstībai, sekmējot viņu 

nodarbināmību un atvieglojot pāreju uz 

darba tirgu, tostarp atbalstot jauno 

brīvprātīgo, stažieru un darba ņēmēju 

mobilitāti; 

(a) ar dalīborganizāciju atbalstu 

nodrošināt jauniešiem viegli pieejamas 

iespējas iesaistīties solidaritātes darbībās, 

vienlaikus uzlabojot viņu zināšanas, 

prasmes un kompetenci personīgajai, 

sociālajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 

profesionālajai un pilsoniskajai attīstībai, 

sekmējot viņu nodarbināmību un 

atvieglojot pāreju uz darba tirgu, tostarp 

atbalstot jauno brīvprātīgo, stažieru un 

darba ņēmēju mobilitāti, vienlaikus 

nodrošinot to, lai tiktu novērsta jauniešu 

apmaksāta darba aizstāšana ar 

neapmaksātu darbu; 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) nodrošināt, lai Eiropas Solidaritātes 

korpusa dalībniekiem piedāvātās 

solidaritātes darbības sniegtu ieguldījumu 

konkrētu neapmierinātu sabiedrības 

vajadzību risināšanā un kopienu 

stiprināšanā, ir kvalitatīvas un pienācīgi 

atzītas. 

(b) nodrošināt, lai Eiropas Solidaritātes 

korpusa dalībniekiem piedāvātās 

solidaritātes darbības sniegtu ieguldījumu 

konkrētu neapmierinātu sabiedrības un 

vides vajadzību risināšanā un kopienu 

stiprināšanā, ir kvalitatīvas un pienācīgi 

atzītas. 
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija un iesaistītās valstis 

sadarbojas, lai panāktu efektivitāti un 

lietderību, nodrošinot saskaņotību starp 

valsts programmām un shēmām, kas ir 

saistītas ar solidaritāti, izglītību, 

arodmācībām, jaunatni no vienas puses, un 

darbībām Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros no otras puses. Šo darbību pamatā 

būs atbilstīga laba prakse un spēkā esošas 

programmas. 

2. Komisija un iesaistītās valstis 

sadarbojas, lai panāktu efektivitāti un 

lietderību, nodrošinot saskaņotību starp 

valsts, reģionālam un vietējām 

programmām un shēmām, kas ir saistītas ar 

solidaritāti, izglītību, arodmācībām, 

jaunatni no vienas puses, un darbībām 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros no 

otras puses. Šo darbību pamatā būs 

atbilstīga laba prakse un spēkā esošas 

programmas, un tās būtu jāizstrādā 

sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un 

citām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Solidaritātes fonds īsteno savus 

mērķus, izmantojot šāda veida darbības: 

Eiropas Solidaritātes fonds īsteno savus 

mērķus, izmantojot šāda veida darbības, 

kuras atspoguļo korpusa finansēšanai 

izmantoto līdzekļu avotu mērķus: 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

   (da) pasākumus, ar kuriem nodrošina, 

lai brīvprātīgās darbības negatīvi 

neietekmētu iespējamo vai esošo 

apmaksāto darbu un tās netiktu uzskatītas 

par apmaksāta darba aizstājējām. 
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Finanšu atbalsts solidaritātes 

norīkojumiem un projektiem, kas minēti 7. 

panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, ir 

orientējoši 80 % brīvprātīgajiem 

norīkojumiem un solidaritātes projektiem 

un 20 % stažēšanās un darba 

norīkojumiem. 

3. Finanšu atbalsts solidaritātes 

norīkojumiem un projektiem, kas minēti 

7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, ir 

orientējoši 75% brīvprātīgajiem 

norīkojumiem un solidaritātes projektiem 

un 25% stažēšanās un darba norīkojumiem. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  4.a Eiropas Solidaritātes korpuss 

negatīvi neietekmē finanšu līdzekļus un 

attiecīgajā brīdī īstenotās programmas, 

piemēram, Erasmus+ programmu vai 

līdzekļus, ar kuriem atbalsta Eiropas 

jaunatnes nodarbinātības politiku. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  4.b Komisija un dalībvalstis arī 

turpmāk finansēs civilo aizsardzību un 

humāno palīdzību, lai Eiropas 

solidaritātes korpuss netiktu izmantots 

nolūkā kompensēt publisko tēriņu 

samazinājumus, gados jaunos 

brīvprātīgos iesaistot tajās sociālajās 

nozarēs, kurās darbvietas tika likvidētas. 
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Iesaistītā valsts atbalsta saņēmējiem 

var darīt pieejamus valsts līdzekļus, kās 

jāpārvalda saskaņā ar Eiropas Solidaritātes 

korpusa noteikumiem, un šajā nolūkā 

izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa 

decentralizētās struktūras, nodrošinot šīm 

struktūrām proporcionālu papildu 

finansējumu. 

6. Iesaistītā valsts vai reģionālā vai 

vietējā iestāde atbalsta saņēmējiem var 

darīt pieejamus valsts līdzekļus, kās 

jāpārvalda saskaņā ar Eiropas Solidaritātes 

korpusa noteikumiem, un šajā nolūkā 

izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa 

decentralizētās struktūras, nodrošinot šīm 

struktūrām proporcionālu papildu 

finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Jaunieši vecumā no 17 līdz 

30 gadiem, kuri vēlas piedalīties Eiropas 

Solidaritātes korpusā, reģistrējas Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālā. Tomēr 

norīkojuma vai projekta uzsākšanas brīdī 

reģistrētais jaunietis ir vismaz 18 gadus 

vecs un ne vecāks par 30 gadiem. 

1. Jaunieši vecumā no 17 līdz 

30 gadiem, kuri neatkarīgi no viņu 

dzimuma, dzimtes vai fiziskajām un 

garīgajām spējām vēlas piedalīties Eiropas 

Solidaritātes korpusā, reģistrējas Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālā. Tomēr 

norīkojuma vai projekta uzsākšanas brīdī 

reģistrētais jaunietis ir vismaz 18 gadus 

vecs un ne vecāks par 30 gadiem. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 

valstīm regulāri pārrauga Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbību virzībā uz 

izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

1. Komisija sadarbībā ar līdzdalības 

valstīm un iesaistot jaunatnes 

organizācijas regulāri pārrauga Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbību virzībā uz 

izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
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Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 

valstīm nodrošina informācijas izplatīšanu, 

publicitāti un pēcpārbaudi attiecībā uz 

visām Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros atbalstītajām darbībām. 

1. Komisija sadarbībā ar līdzdalības 

valstīm nodrošina informācijas izplatīšanu, 

publicitāti un pēcpārbaudi attiecībā uz 

visām Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros atbalstītajām darbībām, īpašu 

uzmanību pievēršot dalībnieku 

informēšanai pēc viņu dalības. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3.a Valsts jauno vēstnieku 

programmas izveido nolūkā sekmēt 

Eiropas Solidaritātes korpusu dažādās 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai īstenotu šo regulu, Komisija 

pieņem darba programmas, izmantojot 

īstenošanas aktus. Katra darba programmā 

nodrošina, ka 3. un 4. pantā noteiktie 

vispārējie un konkrētie mērķi katru gadu 

tiek konsekventi īstenoti, un norāda 

paredzamos rezultātus, īstenošanas metodi 

un tās kopējo summu. Darba programmās 

ietver arī finansējamo darbību aprakstu, 

norādi uz naudas līdzekļu apmēru, kas ir 

piešķirts katrai darbībai, un uz valstu 

aģentūru pārvaldītajām darbībām paredzēto 

līdzekļu sadalījumu starp iesaistītajām 

1. Komisijai saskaņā ar 25.a pantu ir 

tiesības pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem reglamentē darba programmu 

pieņemšanu. Katra darba programmā 

nodrošina, ka 3. un 4. pantā noteiktie 

vispārējie un konkrētie mērķi katru gadu 

tiek konsekventi īstenoti, un norāda 

paredzamos rezultātus, īstenošanas metodi 

un tās kopējo summu. Darba programmās 

ietver arī finansējamo darbību aprakstu, 

norādi uz naudas līdzekļu apmēru, kas ir 

piešķirts katrai darbībai, un uz valstu 

aģentūru pārvaldītajām darbībām paredzēto 
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valstīm, kā arī aptuveno īstenošanas 

grafiku. 

līdzekļu sadalījumu starp iesaistītajām 

valstīm, kā arī aptuveno īstenošanas 

grafiku. Turklāt šādās darba programmās 

iekļauj arī analīzi un pamatojumu, ar 

kuriem garantē, ka tās nedz iespējamo, 

nedz pastāvošo apmaksāto darbu negatīvi 

neietekmēs. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

minēta 25. panta 2. punktā. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

25. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

25. pants svītrots 

Komiteju procedūra  

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 

ar Regulas (ES) Nr. 1288/2013 36. pantu. 

Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

25.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  25.a pants 

 Deleģēšanas īstenošana 
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 1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 2. Pilnvaras pieņemt 24. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no .. [šīs regulas 

spēkā stāšanās dienas]. Komisija sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 

vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 

gadu laikposma beigām. Pilnvaru 

deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 

tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 

Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 

pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 

mēnešus pirms katra laikposma beigām. 

 3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 24. pantā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 

neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

 4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts ir iecēlusi saskaņā ar 

principiem, kas ir noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. 

 5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 

aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 6. Saskaņā ar 24. pantu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divos mēnešos no dienas, kad minētais 

akts ir paziņots Eiropas Parlamentam un 

Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 

Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 

pirms minētā laikposma beigām gan 

Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu 

neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 
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Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“ELFLA saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

2017/XXX ar EUR 1 800 000 pašreizējās 

cenās var finansēt arī Eiropas Solidaritātes 

korpusa īstenotās darbības, kas sniedz 

ieguldījumu vienā vai vairākās Savienības 

prioritātēs lauku attīstības jomā. Šo 

piešķīrumu īstenoc tikai saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 2017/XXX, izslēdzot 

Regulā (ES) Nr. 1305/2013 noteiktās 

īpašās prasības.” 

“ELFLA saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 2017/XXX ar EUR 1 800 000 

pašreizējās cenās var finansēt arī Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenotās darbības, 

kas sniedz ieguldījumu vienā vai vairākās 

Savienības prioritātēs lauku attīstības jomā 

ar mērķi stiprināt jaunu cilvēku interesi 

par lauksaimniecību. Šo piešķīrumu īsteno 

tikai saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 2017/XXX, izslēdzot Regulā (ES) 

Nr. 1305/2013 noteiktās īpašās prasības.” 
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