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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 — ne tikai iedzīvotāju, 
bet arī tautu un valstu vidū — ir attīstītu
un demokrātisku sabiedrību pamats. Šī 
Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā 
paredzētā kopīgā vērtība būtu jāveicina, 
īpaši ņemot vērā pašreizējās un turpmākās 
sabiedrības problēmas, kuru novēršanā 
jaunieši varēs turpināt sniegt ieguldījumu, 
praksē apliecinot savu solidaritāti.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 2016. gada 14. septembra uzrunā 
par stāvokli Savienībā tika uzsvērta 
vajadzība ieguldīt jauniešos un paziņots par 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
(“Programma”) izveidošanu, lai jauniešiem 
Savienībā radītu iespējas sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu sabiedrībā, paust solidaritāti, 
pilnveidot prasmes un tādējādi iegūt ne 
tikai darba, bet arī nenovērtējamu 
cilvēcisko pieredzi.

(2) 2016. gada 14. septembra uzrunā 
par stāvokli Savienībā tika uzsvērta 
vajadzība ieguldīt jauniešos un paziņots par 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
(“Programma”) izveidošanu, lai jauniešiem 
Savienībā radītu iespējas sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu sabiedrībā, paust solidaritāti, 
pilnveidot prasmes un veidot attiecības, 
pamatojoties uz savu praktisko pieredzi
kopienas pasākumos.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
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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, tostarp jauniešiem, 
kuriem ir mazāk iespēju, 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 un 
daudzkultūru apmaiņa.

Grozījums Nr. 4

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 aktivitātēm vajadzētu būt
kvalitatīvām, proti, tām būtu jāpalīdz 
sasniegt Eiropas Solidaritātes korpusa 
mērķus un jāpalīdz risināt sabiedrības 
problēmas un pastiprināt solidaritāti, 
vienlaikus pievēršoties vietējo kopienu 
vajadzībām. Solidaritātes darbībām būtu
jāsniedz jauniešiem iespēja iegūt vērtīgas 
zināšanas un kompetenci personiskajai, 
sociālajai, pilsoniskajai un 
profesionālajai attīstībai, jāietver stabila 
mācīšanās un apmācības dimensija, jābūt 
pieejamām visiem jauniešiem, īpaši 
cenšoties veicināt jauniešu ar ierobežotām 
iespējām līdzdalību, tās būtu jāīsteno 
drošos un veselībai labvēlīgos apstākļos un 
tām jābūt pienācīgi apstiprinātām.
Solidaritātes darbībām nebūtu negatīvi 
jāietekmē pašreizējās darba vietas vai 
stažēšanās vietas un būtu jāsekmē 
uzņēmumu korporatīvās sociālās 
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atbildības stiprināšana, to neaizstājot.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 
Savienībā un ārpus tās nodrošina vienotu 
kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 
darbībām. Būtu jānodrošina saskaņotība un 
papildināmība ar citām atbilstošām 
Savienības rīcībpolitikām un 
programmām. Eiropas Solidaritātes 
korpusa pamatā ir priekšgājēju programmu 
un spēkā esošo programmu, jo īpaši 
Eiropas Brīvprātīgo dienesta un iniciatīvas 
“ES palīdzības brīvprātīgie” priekšrocības 
un sinerģijas. Tas arī papildina darbu, ko 
dalībvalstis veic, atbalstot jauniešus un 
atvieglojot viņu pāreju no skolas uz darba 
dzīvi ar programmu “Garantija 
jauniešiem”, kura tiem sniedz papildu 
iespējas spert pirmos soļus darba tirgū, 
proti, jauniešiem tiek piedāvāts stažēties 
vai strādāt ar solidaritāti saistītās jomās 
attiecīgajā dalībvalstī vai ārvalstīs. Ir 
nodrošināta arī papildināmība ar 
pastāvošajiem Savienības līmeņa tīkliem, 
kas 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 starp valsts
solidaritātes un mobilitātes shēmām 
jauniešiem un Eiropas Solidaritātes 
korpusu, attiecīgos gadījumos 
pamatojoties uz labu praksi.

(7) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 
Savienībā un ārpus tās nodrošina vienotu 
kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 
darbībām. Būtu jānodrošina saskaņotība un 
papildināmība ar citām atbilstošām 
Savienības rīcībpolitikām, programmām
un instrumentiem. Eiropas Solidaritātes 
korpusa pamatā ir priekšgājēju programmu 
un spēkā esošo programmu, jo īpaši 
Eiropas Brīvprātīgo dienesta un iniciatīvas 
“ES palīdzības brīvprātīgie” priekšrocības 
un sinerģijas. Tas arī papildina darbu, ko 
dalībvalstis veic, atbalstot jauniešus un 
atvieglojot viņu pāreju no skolas uz darba 
dzīvi ar tādām programmām kā “Garantija 
jauniešiem”, kura tiem sniedz papildu 
iespējas spert pirmos soļus darba tirgū, 
proti, jauniešiem tiek piedāvāts stažēties 
vai strādāt ar solidaritāti saistītās jomās 
attiecīgajā dalībvalstī vai ārvalstīs. Ir 
nodrošināta arī papildināmība ar 
pastāvošajiem Savienības līmeņa tīkliem, 
kas saistīti ar Eiropas Solidaritātes korpusa 
ietvaros veiktajām darbībām, piemēram, 
Eiropas mēroga valstu nodarbinātības 
dienestu tīklu, EURES un Eurodesk tīklu. 
Turklāt būtu jāveicina papildināmība un 
lojāla sadarbība starp spēkā esošajām 
shēmām un Eiropas Solidaritātes korpusu, 
jo īpaši ar jauniešiem paredzētām
solidaritātes, brīvprātīgā darba, 
pilsoniskās iesaistes un mobilitātes 
shēmām, kas darbojas valsts, reģionālā vai 
vietējā līmenī, kā arī ar prioritātēm, kas 
saistītas ar solidaritāti un jauniešiem 
iesaistītajās valstīs, atkarībā no 
vajadzības, lai savstarpēji uzlabotu un 
paplašinātu šādu shēmu ietekmi un 
kvalitāti un tās balstītu uz labu praksi.
Eiropas Solidaritātes korpusam nebūtu 
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jāaizstāj līdzīgas valsts solidaritātes, 
brīvprātīgā darba, pilsoniskā dienesta un 
mobilitātes shēmas. Jānodrošina, lai 
valsts solidaritātes darbības būtu vienlīdz 
pieejamas visiem jauniešiem. Jāveicina 
partnerattiecības ar tiem Eiropas tīkliem, 
kas darbojas saistībā ar steidzamu sociālo 
problēmu risināšanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Solidaritātes korpuss sniedz 
jauniešiem jaunas iespējas veikt 
brīvprātīgo darbu, stažēties vai strādāt ar 
solidaritāti saistītās jomās, kā arī izdomāt 
un izstrādāt solidaritātes projektus pēc 
savas iniciatīvas. Šīs iespējas sniedz
ieguldījumu viņu personīgās, ar izglītības 
ieguvi saistītās, sociālās, pilsoniskās un 
profesionālās attīstības veicināšanā. 
Eiropas Solidaritātes korpuss arī atbalsta tā 
dalībniekiem un organizācijām paredzētas 
tīklošanas darbības, kā arī pasākumus 
atbalstīto darbību kvalitātes nodrošināšanai 
un tajās gūto mācību rezultātu uzlabotai 
atzīšanai. Tādējādi tas arī veicinās 
jauniešiem svarīgu Eiropas sadarbību un 
uzlabos informētību par tās pozitīvo 
ietekmi.

(9) Eiropas Solidaritātes korpuss sniedz 
jauniešiem jaunas iespējas veikt 
brīvprātīgo darbu, stažēties vai strādāt ar 
solidaritāti saistītās jomās, kā arī izdomāt 
un izstrādāt solidaritātes projektus pēc 
savas iniciatīvas. Ar šo iespēju palīdzību 
būtu jāvar reaģēt uz neapmierinātām 
sociālām vajadzībām un dot ieguldījumu 
kopienu stiprināšanā, pie viena sniedzot 
arī ieguldījumu viņu personīgās, sociālās, 
ar izglītības ieguvi saistītās, pilsoniskās un 
profesionālās attīstības veicināšanā. 
Eiropas Solidaritātes korpuss arī atbalsta tā 
dalībniekiem un organizācijām paredzētas 
tīklošanas darbības, kā arī pasākumus 
atbalstīto darbību kvalitātes nodrošināšanai 
un tajās gūto mācību rezultātu uzlabotai 
atzīšanai. Tādējādi tas arī veicinās 
jauniešiem svarīgu Eiropas sadarbību un 
uzlabos informētību par tās pozitīvo 
ietekmi. Tam būtu jāsekmē arī atbalsts 
tām pašreizējām organizācijām, kas īsteno 
solidaritātes darbības, un jāstiprina šīs 
organizācijas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
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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, 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, cilvēku ar 
invaliditāti sociālo iekļaušanu un 
integrāciju, 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, kultūras mantojuma 
aizsardzību, fizisko izglītību un sportu, 
sociālo palīdzību un labklājību, palīdzību 
jauniešiem, 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.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Brīvprātīgais darbs (gan Savienībā, 
gan ārpus tās) sniedz bagātīgu pieredzi 
neformālās un ikdienējās mācīšanās 
kontekstā, un šī pieredze veicina jauniešu 
personīgo, sociālo, ar izglītības ieguvi 
saistīto un profesionālo attīstību, kā arī 
viņu pilsonisko aktivitāti un 

(11) Brīvprātīgais darbs (gan Savienībā, 
gan ārpus tās) sniedz bagātīgu pieredzi 
neformālās un ikdienējās mācīšanās 
kontekstā, un šī pieredze veicina jauniešu 
personīgo, sociālo, ar izglītības ieguvi 
saistīto un profesionālo attīstību, kā arī 
viņu pilsonisko aktivitāti, demokrātisko 
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nodarbināmību. Brīvprātīgajam darbam 
nevajadzētu negatīvi ietekmēt iespējamu 
vai esošu apmaksātu nodarbinātību, nedz 
arī tas būtu jāuzskata par apmaksāta darba 
aizstājēju. Komisijai un dalībvalstīm, 
izmantojot atvērto koordinēšanas metodi, 
būtu jāsadarbojas attiecībā uz brīvprātīgā 
darba kārtību jaunatnes jomā.

līdzdalību un nodarbināmību. 
Brīvprātīgajam darbam jāpamatojas uz 
rakstisku vienošanos par brīvprātīgo 
darbu, un tam nevajadzētu negatīvi 
ietekmēt iespējamu vai esošu apmaksātu 
nodarbinātību, nedz arī tas būtu jāuzskata 
par apmaksāta darba aizstājēju. Komisijai 
un dalībvalstīm, izmantojot atvērto 
koordinēšanas metodi, būtu jāsadarbojas 
attiecībā uz brīvprātīgā darba kārtību 
jaunatnes jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Stažēšanās un darbs ar solidaritāti 
saistītās jomās jauniešiem var piedāvāt 
papildu iespējas iekļūt darba tirgū, 
vienlaikus sniedzot ieguldījumu svarīgu 
sabiedrības problēmu risināšanā. Tas var 
palīdzēt uzlabot jauniešu nodarbināmību
un produktivitāti, vienlaikus atvieglojot 
pāreju no izglītības uz nodarbinātību, kas 
ir svarīgs faktors jauniešu iespēju 
uzlabošanai darba tirgū. Eiropas 
Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvātā 
stažēšanās notiek saskaņā ar kvalitātes 
principiem, kas noteikti Padomes 
ieteikumā par stažēšanās kvalitātes 
sistēmu21. Piedāvātā stažēšanās un darbs ir 
jauniešu atspēriena punkts ienākšanai 
darba tirgū, un minētās darbības papildina 
atbilstošs atbalsts pēc darbības beigām. 
Stažēšanos un darbu organizē atbildīgie 
darba tirgus dalībnieki, konkrētāk, valsts 
un privātie nodarbinātības dienesti, 
sociālie partneri un tirdzniecības 
kameras, un atlīdzību maksā 
dalīborganizācija. Dalīborganizācijām 
būtu jāpiesakās finansējuma saņemšanai 
kompetentajā Eiropas Solidaritātes korpusa 
īstenošanas struktūrā nolūkā būt par 
starpnieku starp jauniešiem (dalībniekiem) 
un darba devējiem, kuri piedāvā stažēšanās 

(12) Viegli pieejama stažēšanās un 
darbs būtu skaidri jānošķir no brīvprātīgā 
darba gan no finansiālā, gan 
organizatoriskā viedokļa. Nekad 
nevajadzētu aizvietot darbavietu ar 
stažēšanās vietu. Tomēr apmaksāta 
stažēšanās un darbs var būt stimuls 
nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem 
un tiem jauniešiem, kuriem ir mazāk 
iespēju, līdzdarboties ar solidaritāti 
saistītās darbībās, kas citādi viņiem var 
nebūt pieejamas, un vienlaikus sniegt 
nepārprotamu Eiropas pievienoto vērtību, 
palīdzot risināt novārtā atstātas svarīgas 
sociālās problēmas un stiprinot vietējās 
kopienas. Stažēšanās var palīdzēt 
jauniešiem pāriet no izglītības uz 
nodarbinātību un var uzlabot jauniešu 
nodarbinātību, kas ir svarīgs faktors 
ilgtspējīgai jauniešu integrēšanai darba 
tirgū. Piedāvātā stažēšanās un darbs ir 
jauniešu atspēriena punkts ienākšanai 
darba tirgū. Eiropas Solidaritātes korpusa 
ietvaros piedāvātā stažēšanās un 
nodarbinātība jāapmaksā tai 
dalīborganizācijai, kas dalībniekam 
piedāvā attiecīgo stažēšanās vai darba 
vietu. Stažēšanās pamatā attiecīgā 
gadījumā būtu jābūt rakstiskam 
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un darbu solidaritātes jomā. stažēšanās līgumam saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem valstī, 
kurā notiek stažēšanās, kā arī būtu 
jāievēro principi, kas izklāstīti Padomes 
2014. gada 10. marta ieteikumā par 
stažēšanās kvalitātes sistēmu, un tai 
vienmēr ir jābūt apmaksātai un balstītai 
uz rakstisku līgumu21. Darba pamatā 
vajadzētu būt darba līgumam saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai piemērojamiem 
koplīgumiem, vai abiem iesaistītajā valstī, 
kurā darbs tiek veikts. Finansiālu atbalstu 
dalīborganizācijām, kas nodrošina darba 
vietas, nevajadzētu piešķirt ilgāk kā 
divpadsmit mēnešus. Attiecīgajām 
dalīborganizācijām būtu jāpiesakās 
finansējuma saņemšanai kompetentajā 
Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrā nolūkā būt par starpnieku starp 
jauniešiem (dalībniekiem) un darba 
devējiem, kuri piedāvā stažēšanās un 
darbu solidaritātes jomā. Stažēšanos un 
nodarbinātību būtu jāpapildina ar 
atbilstošu un ar dalībnieka līdzdalību 
saistītu sagatavošanu, apmācību 
darbavietā un atbalstu pēc darbības 
beigām. Pārrobežu aktivitāšu gadījumā 
stažēšanos un darbu varētu atvieglot 
attiecīgie darba tirgus dalībnieki, jo īpaši 
valsts un privātie nodarbinātības dienesti, 
sociālie partneri un tirdzniecības palātas, 
kā arī EURES dalīborganizācijas saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 2016/58921a 7. pantu.

__________________ __________________

21 Padomes 2018. gada 15. marta 
Ieteikums par Eiropas satvaru kvalitatīvai 
un rezultatīvai māceklībai (OV C 153, 
2.5.2018., 1. lpp.).

21 Padomes 2014. gada 14. marta 
Ieteikums par stažēšanās kvalitātes 
sistēmu (OV C 88, 27.3.2014., 1. lpp.).

21a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/589 (2016. gada 
13. aprīlis) par Eiropas Nodarbinātības 
dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju 
piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un 
turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un 
(ES) Nr. 1296/2013 (OV L 107, 
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22.4.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Būtu jācenšas nodrošināt, lai 
stažēšanās un darbs būtu pieejams visiem 
jauniešiem, jo īpaši tiem jauniešiem, 
kuriem ir mazāk iespēju piedalīties ar 
solidaritāti saistītos pasākumos, tostarp 
jauniešiem ar invaliditāti, jauniešiem, 
kuri atrodas sociāli vai kultūras ziņā 
nelabvēlīgā situācijā, migrantiem un 
nomaļu lauku apvidu un tālāko 
Savienības reģionu iedzīvotājiem. 

Grozījums Nr. 11

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 un viņu 
aktīva pilsonība 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. Šiem 
projektiem būtu jāsniedz iespēja 
jauniešiem izstrādāt inovatīvus 
risinājumus un ilgtspējīgā veidā izmēģināt 
idejas, kas palīdzētu viņiem pašiem būt
solidaritātes darbību virzītājiem. Šie
projekti arī varētu kalpot kā platforma 
turpmākai līdzdalībai solidaritātes 
darbībās, un tie varētu būt pirmais solis, ar 
kura palīdzību mudināt Eiropas 
Solidaritātes korpusa dalībniekus 
pievērsties sociālajai uzņēmējdarbībai vai 
darboties kā brīvprātīgajiem apvienībās, 
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nevalstiskajās organizācijās (NVO), 
jaunatnes organizācijās vai citās 
struktūrās, kas darbojas solidaritātes, 
bezpeļņas, ar jaunatni un invaliditāti 
saistītās jomās, un izveidot pašiem savas 
apvienības. Jauniešiem tiks sniegts 
atbalsts pēc darbības beigšanas, lai 
palīdzētu viņiem arī turpmāk palikt 
nodarbinātiem un aktīvi darboties 
solidaritātes jomā, tostarp viņus iesaistot 
apvienībās, kooperatīvos, sociālajos 
uzņēmumos, jauniešu organizācijās un 
kopienu centros, kā arī nozarē, kas sniedz 
atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Eiropas Solidaritātes korpusā 
iesaistītajiem jauniešiem un 
dalīborganizācijām būtu jājūt, ka tie pieder 
personu un struktūru kopienai, kas 
apņēmusies stiprināt solidaritāti visā 
Eiropā. Tostarp dalīborganizācijām ir 
vajadzīgs atbalsts, lai tās uzlabotu spēju 
piedāvāt kvalitatīvas darbības arvien 
lielākam skaitam dalībnieku. Eiropas 
Solidaritātes korpuss atbalsta tīklošanas 
darbības, kuru mērķis ir stiprināt jauniešu 
un dalīborganizāciju iesaistīšanos šajā 
kopienā, veicināt Eiropas Solidaritātes 
korpusa garu, kā arī sekmēt noderīgas 
prakses un pieredzes apmaiņu. Šīs darbības 
arī veicina valsts un privātā sektora 
dalībnieku informētības uzlabošanu par 
Eiropas Solidaritātes korpusu, kā arī 
Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanā 
iesaistīto dalībnieku un dalīborganizāciju 
atsauksmju apkopošanu.

(14) Eiropas Solidaritātes korpusā 
iesaistītajiem jauniešiem un 
dalīborganizācijām būtu jājūt, ka tie pieder 
personu un struktūru kopienai, kas 
apņēmusies stiprināt solidaritāti visā 
Eiropā. Tostarp dalīborganizācijām ir 
vajadzīgs atbalsts, lai tās uzlabotu spēju 
piedāvāt kvalitatīvas darbības arvien 
lielākam skaitam dalībnieku. Eiropas 
Solidaritātes korpuss atbalsta tīklošanas 
darbības, kuru mērķis ir stiprināt jauniešu 
un dalīborganizāciju iesaistīšanos šajā 
kopienā, veicināt Eiropas Solidaritātes 
korpusa garu, kā arī sekmēt paraugprakses
un pieredzes apmaiņu. Šīs darbības arī 
veicina valsts un privātā sektora dalībnieku 
informētības uzlabošanu par Eiropas 
Solidaritātes korpusu, kā arī Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanā iesaistīto 
dalībnieku un dalīborganizāciju atsauksmju 
apkopošanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums



PE627.020v02-00 12/33 AD\1170497LV.docx

LV

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Īpaša uzmanība būtu jāvelta 
darbību un citu Eiropas Solidaritātes 
korpusa ietvaros sniegto iespēju kvalitātes 
nodrošināšanai, proti, piedāvājot 
dalībniekiem apmācības, valodas atbalstu, 
apdrošināšanu, administratīvo palīdzību un 
palīdzību pēc darbības beigām, kā arī 
Eiropas Solidaritātes korpusa pieredzes 
laikā gūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanu. Brīvprātīgo drošība 
un aizsardzība arī turpmāk būs izšķirošs 
aspekts, un brīvprātīgie nebūtu jānodarbina 
operācijās, kas notiek starptautisku vai 
iekšēju bruņotu konfliktu zonās.

(15) Īpaša uzmanība būtu jāvelta 
solidaritātes darbību un citu Eiropas 
Solidaritātes korpusa ietvaros sniegto 
iespēju kvalitātes nodrošināšanai, proti, 
piedāvājot dalībniekiem tiešsaistes un 
klātienes apmācības un valodas atbalstu
veidā, kas ievēro daudzvalodības principu, 
apdrošināšanu, administratīvo palīdzību un 
palīdzību pēc darbības beigām, kā arī 
Eiropas Solidaritātes korpusa pieredzes 
laikā gūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanu. Šie atbalsta 
pasākumi būtu jāizstrādā un jānodrošina 
sadarbībā ar jauniešu organizācijām un 
citām bezpeļņas un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, izmantojot to 
pieredzi šajā jomā. Nosakot atbalsta 
pasākumus, būtu jāņem vērā vide un 
dalībnieku veikto darbību veids, īpašu 
uzmanību pievēršot jebkādiem 
iespējamiem riskiem. Dalībnieku, jo īpaši 
bērnu un neaizsargātā situācijā nonākušu 
personu, drošība un aizsardzība arī 
turpmāk būs izšķirošs aspekts, un 
brīvprātīgie nebūtu jānodarbina ne 
operācijās, kas notiek starptautisku vai 
iekšēju bruņotu konfliktu zonās, ne 
objektos, kur tiek pārkāpti starptautisko 
cilvēktiesību standarti vai ES politikas 
nostādnes, piemēram, apņemšanās izbeigt 
bērnu institucionalizāciju un pasākumi, 
kas aizliedz izmantot ESIF, lai uzturētu 
ilgtermiņa aprūpes iestādes. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ja solidaritātes darbības ir 
saistītas ar bērniem, jānodrošina, lai ar 
šiem bērniem tiešā saskarē nonāktu tikai 
tie dalībnieki, kuriem ir tieši atbilstoša 



AD\1170497LV.docx 13/33 PE627.020v02-00

LV

kvalifikācija, un lai viņi pirms darbības 
sākšanas būtu sagatavoti bērnu 
aizsardzības un drošības pārbaužu 
procedūru jomā. Jānodrošina, lai šādas 
darbības laikā būtu atbilstošas 
aizsardzības politikas nostādnes un 
procedūras bērnu un dalībnieku 
aizsardzībai, un brīvprātīgo darbs būtu 
pastāvīgi jāuzrauga, lai nodrošinātu 
bērnu aizsardzības politikas nostādņu 
efektīvu īstenošanu. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu Eiropas 
Solidaritātes korpusa darbību ietekmi uz 
dalībnieku personīgo, ar izglītības ieguvi 
saistīto, sociālo, pilsonisko un profesionālo 
attīstību, būtu pienācīgi jānosaka un 
jādokumentē darbības mācību rezultāti —
zināšanas, prasmes un kompetence —
atbilstīgi valstu apstākļiem un īpatnībām, 
kā ieteikts Padomes 2012. gada 
20. decembra ieteikumā par neformālās un 
ikdienējās mācīšanās validēšanu22.

(16) Lai nodrošinātu Eiropas 
Solidaritātes korpusa darbību ietekmi uz 
dalībnieku personīgo, ar izglītības ieguvi 
saistīto, sociālo, pilsonisko un profesionālo 
attīstību, būtu pienācīgi jānosaka un 
jādokumentē darbības mācību rezultāti —
zināšanas, prasmes un kompetence —
atbilstīgi valstu apstākļiem un īpatnībām, 
kā ieteikts Padomes 2012. gada 
20. decembra ieteikumā par neformālās un 
ikdienējās mācīšanās validēšanu22. Tāpēc 
attiecīgā gadījumā ir jāveicina tādu 
efektīvu instrumentu izmantošana gan 
Savienības, gan valstu līmenī, kuros atzīta 
neformālā un ikdienējā mācīšanās, 
piemēram, Youthpass un Europass.

__________________ __________________

22 Padomes 2012. gada 20. decembra 
Ieteikums par neformālās un ikdienējās 
mācīšanās validēšanu (OV C 398, 
22.12.2012., 1. –5. lpp.).

22 Padomes 2012. gada 20. decembra 
Ieteikums par neformālās un ikdienējās 
mācīšanās validēšanu (OV C 398, 
22.12.2012., 1. –5. lpp.).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
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17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kvalitātes zīmei būtu jānodrošina 
dalīborganizāciju atbilstība Eiropas 
Solidaritātes korpusa hartā paredzētajiem 
principiem un prasībām attiecībā uz 
organizāciju tiesībām un pienākumiem 
visos solidaritātes pieredzes gūšanas 
posmos. Kvalitātes zīmes iegūšana ir
dalības priekšnosacījums, bet tā
automātiski nenodrošina Eiropas 
Solidaritātes korpusa finansējuma 
piešķiršanu.

(17) Kvalitātes zīmei būtu jānodrošina 
dalīborganizāciju atbilstība Eiropas 
Solidaritātes korpusa hartā paredzētajiem 
principiem un prasībām. Būtu jāievieš 
atsevišķas kvalitātes zīmes brīvprātīgajiem 
un atsevišķas kvalitātes zīmes ― 
stažieriem un darbiniekiem, ņemot vērā 
katra iesaistīšanās veida īpašās iezīmes, 
lai nodrošinātu efektīvu un nepārtrauktu 
dalīborganizāciju atbilstību Eiropas 
Solidaritātes korpusa principiem un 
prasībām attiecībā uz organizāciju 
tiesībām un pienākumiem visos 
solidaritātes pieredzes gūšanas posmos. 
Kvalitātes zīmes iegūšanai vajadzētu būt
dalības priekšnosacījumam, bet tai 
nevajadzētu automātiski nodrošināt
Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 
piešķiršanu. Kvalitātes zīmes piešķiršanas 
procesam nebūtu jārada papildu 
birokrātija, kas atturētu organizācijas un 
privātos uzņēmumus no sava ieguldījuma 
sniegšanas Eiropas Solidaritātes korpusā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Eiropas Solidaritātes korpusa 
portāls būtu pastāvīgi jāpilnveido, lai 
nodrošinātu ērtu piekļūstamību Eiropas 
Solidaritātes korpusam un lai nodrošinātu 
vienas pieturas aģentūru gan 
ieinteresētajām privātpersonām, gan 
organizācijām, kurā cita starp varētu 
reģistrēties, identificēt un sameklēt 
savstarpēji atbilstošus profilus un iespējas, 
veidot sadarbības tīklus un virtuāli 
sazināties, apgūt apmācību tiešsaistē, 
saņemt valodas atbalstu un palīdzību pēc 
darbības beigām, kā arī piekļūt citām 

(23) Eiropas Solidaritātes korpusa 
portāls būtu pastāvīgi jāpilnveido, lai 
nodrošinātu ērtu piekļūstamību Eiropas 
Solidaritātes korpusam, tostarp novēršot 
piekļuves šķēršļus cilvēkiem ar 
invaliditāti, un lai nodrošinātu vienas 
pieturas aģentūru gan ieinteresētajām 
privātpersonām, gan organizācijām, kurā 
cita starp varētu reģistrēties, identificēt un 
sameklēt savstarpēji atbilstošus profilus un 
iespējas, veidot sadarbības tīklus un 
virtuāli sazināties, apgūt apmācību 
tiešsaistē, saņemt valodas atbalstu un 
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noderīgām funkcijām, kas varētu izrādīties 
noderīgas nākotnē.

palīdzību pēc darbības beigām, kā arī 
piekļūt citām noderīgām funkcijām, kas 
varētu izrādīties noderīgas nākotnē.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) No šīs programmas optimālas 
darbības un darbību savlaicīgas veikšanas 
viedokļa ir būtiski, lai Eiropas 
Solidaritātes korpusa darba programmās 
tiktu paredzēta tādu mehānismu izveide, 
ar kuriem garantē to, ka piedāvājumi 
reģistrētiem jauniešiem tiek adresēti 
saprātīgā un salīdzinoši paredzamā 
termiņā. Tāpēc reģistrētajām personām ir 
periodiski jāsaņem informācija un tās 
atjauninājumi par pieejamajām darbības 
vietām un aktīvajām dalīborganizācijām, 
lai tās mudinātu pēc reģistrēšanās 
iesaistīties Eiropas Solidaritātes korpusa 
darbībā, vienlaikus sniedzot šīm personām 
iespēju tiešā veidā sazināties ar tiem 
dalībniekiem, kas darbojas solidaritātes 
jomā gan valsts, gan Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 
lai Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītās 
darbības būtu pieejamas visiem 
jauniešiem, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 
esošiem jauniešiem. Būtu jāievieš īpaši 
pasākumi, lai veicinātu sociālo iekļaušanu 
un nelabvēlīgā situācijā esošo jauniešu 
iesaistīšanos, kā arī ņemtu vērā 
ierobežojumus, ko rada vairāku Savienības 
lauku teritoriju, kā arī attālu reģionu un 

(28) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 
lai Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītās 
aktivitātes būtu pieejamas visiem 
jauniešiem, jo īpaši jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām, kā sīkāk izklāstīts 
iekļaušanas un dažādības stratēģijā, kura 
ir izstrādāta un piemērota saistībā ar 
programmu Erasmus+ jaunatnes jomā. 
Būtu jāievieš īpaši pasākumi, piemēram, 
atbilstīgi solidaritātes darbību formāti un 
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aizjūras zemju un teritoriju nošķirtība. Arī 
iesaistītajām valstīm vajadzētu censties 
veikt visus atbilstošos pasākumus, lai 
novērstu juridiskos un administratīvos 
šķēršļus pienācīgai Eiropas Solidaritātes 
korpusa darbībai. Šādiem pasākumiem, 
neskarot Šengenas acquis un Savienības 
tiesību aktus par ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ja iespējams, būtu 
jārisina administratīvās problēmas, kas 
apgrūtina vīzu un uzturēšanās atļauju 
saņemšanu, kā arī Eiropas veselības 
apdrošināšanas kartes izdošanu pārrobežu 
darbību gadījumā Eiropas Savienībā.

individuālas konsultācijas, lai veicinātu 
sociālo iekļaušanu un nelabvēlīgā situācijā 
esošo jauniešu un jauniešu ar invaliditāti
iesaistīšanos, kā arī ņemtu vērā 
ierobežojumus, ko rada vairāku Savienības 
lauku teritoriju, kā arī attālu reģionu un 
aizjūras zemju un teritoriju nošķirtība. Arī 
iesaistītajām valstīm vajadzētu censties 
veikt visus atbilstošos pasākumus, lai 
novērstu juridiskos un administratīvos 
šķēršļus pienācīgai Eiropas Solidaritātes 
korpusa darbībai. Šādiem pasākumiem, 
neskarot Šengenas acquis un Savienības 
tiesību aktus par ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ja iespējams, būtu 
jārisina administratīvās problēmas, kas 
apgrūtina vīzu un uzturēšanās atļauju 
saņemšanu, kā arī Eiropas veselības 
apdrošināšanas kartes izdošanu pārrobežu 
darbību gadījumā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai labāk sasniegtu Programmas 
mērķus, būtu ieteicams, ka Komisija, 
dalībvalstis un valstu aģentūras strādā
ciešā partnerībā ar nevalstiskajām 
organizācijām, jaunatnes organizācijām un 
vietējām ieinteresētajām personām, kurām 
ir pieredze solidaritātes darbībās.

(39) Lai labāk sasniegtu Programmas 
mērķus, Komisijai, dalībvalstīm un valstu 
aģentūrām būtu jāstrādā ciešā partnerībā 
ar nevalstiskajām organizācijām, jaunatnes 
organizācijām, organizācijām, kas pārstāv 
personas ar invaliditāti, un vietējām 
ieinteresētajām personām, kurām ir 
pieredze solidaritātes darbībās.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai komunikācijā ar plašu 
sabiedrību nodrošinātu lielāku atdevi un 

(40) Lai komunikācijā ar plašu 
sabiedrību nodrošinātu lielāku atdevi un 
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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.

spēcīgākas sinerģijas starp komunikācijas 
pasākumiem, kas īstenoti pēc Komisijas 
iniciatīvas, saskaņā ar šo regulu 
komunikācijas pasākumiem piešķirtie 
līdzekļi būtu jāizmanto arī ikvienam 
pieejamai korporatīvajai komunikācijai par 
Savienības politiskajām prioritātēm, ar 
nosacījumu, ka tās ir saistītas ar šīs regulas 
vispārējo mērķi.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “solidaritātes darbība” ir kvalitatīva 
īslaicīga darbība, kas veicina Eiropas 
Solidaritātes korpusa mērķu sasniegšanu; 
šāda darbība var tikt īstenota kā 
brīvprātīgais darbs, stažēšanās, darbs, 
solidaritātes projekts un tīklošanas darbība 
dažādās jomās, arī kā viena no 13. punktā 
minētajām darbībām, un šāda darbība 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību un ir 
atbilstīga veselības un drošības 
noteikumiem;

(1) “solidaritātes darbība” ir kvalitatīva 
īslaicīga darbība, kas veicina Eiropas 
Solidaritātes korpusa mērķu sasniegšanu; 
šāda darbība var tikt īstenota kā 
brīvprātīgais darbs, stažēšanās, darbs, 
solidaritātes projekts un tīklošanas darbība 
dažādās jomās, arī kā viena no 13. punktā 
minētajām darbībām, un šāda darbība 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, ir 
atbilstīga veselības un drošības 
noteikumiem un neietver darbības, kas 
pārkāpj starptautisko cilvēktiesību 
standartus un Savienības politikas 
nostādnes, piemēram, apņemšanos izbeigt 
bērnu un personu ar invaliditāti 
institucionalizāciju;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju” 
ir jaunieši, kuriem ir kādi šķēršļi, kas 
traucē viņiem efektīvi piekļūt Programmā 
piedāvātajām iespējām ekonomisku, 
sociālu, kultūras, ģeogrāfisku vai ar 
veselību saistītu iemeslu dēļ vai tādu 

(4) “jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju” 
ir jaunieši, kuriem ir kādi šķēršļi, kas 
traucē viņiem efektīvi piekļūt Programmā 
piedāvātajām iespējām ekonomisku, 
sociālu, kultūras, ģeogrāfisku vai ar 
veselību saistītu iemeslu dēļ vai tādu 
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iemeslu dēļ kā invaliditāte un mācīšanās 
grūtības;

iemeslu dēļ kā invaliditāte, mācīšanās 
grūtības vai uzaugšana aprūpes iestādē;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “dalīborganizācija” ir jebkura 
publiska vai privāta — vietēja, reģionāla, 
valsts mēroga vai starptautiska —
struktūra, kurai piešķirta Eiropas 
Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme;

(5) “dalīborganizācija” ir jebkura 
publiska vai privāta — vietēja, reģionāla, 
valsts mēroga vai starptautiska —
struktūra, kas darbojas ar peļņu vai bez 
peļņas un kurai piešķirta Eiropas 
Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme, kas 
nodrošina, ka šī struktūra spēj īstenot 
solidaritātes darbības saskaņā ar Eiropas 
Solidaritātes korpusa mērķiem, un 
piedāvā brīvprātīgā darba, stažēšanās vai 
darba iespējas dalībniekam vai īsteno un 
atbalsta citas darbības saistībā ar Eiropas 
Solidaritātes korpusu;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “brīvprātīgais darbs” ir solidaritātes 
darbība, kas tiek veikta kā neapmaksāts 
brīvprātīgs darbs ne ilgāk kā 12 mēnešus;

(6) “brīvprātīgais darbs” ir solidaritātes 
darbība, kas tiek veikta kā neapmaksāts 
brīvprātīgs darbs ne ilgāk kā 12 mēnešus
un kas jauniešiem nodrošina iespēju 
sniegt ieguldījumu tādu dalīborganizāciju 
darbā, kuras īsteno ar solidaritāti saistītas 
darbības, sniedzot labumu kopienām, 
kurās darbības tiek veiktas;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
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2. pants – 1. daļa – 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;

(7) “stažēšanās” ir tāda trīs līdz sešus 
mēnešus ilga algota solidaritātes darbība
darba prakses veidā dalīborganizācijā, 
kuru var pagarināt vienu reizi, tās ilgumam 
nepārsniedzot 12 mēnešus, kuru piedāvā un 
apmaksā dalīborganizācija, kas uzņem 
Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku, 
un kas ietver mācību komponentu, kura 
nolūks ir palīdzēt apgūt attiecīgās prasmes 
un pieredzi;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “darbs” ir divus līdz 12 mēnešus 
ilga solidaritātes darbība, ko apmaksā 
dalīborganizācija, kas nodarbina Eiropas 
Solidaritātes korpusa dalībnieku;

(8) “darbs” ir algota trīs līdz 
12 mēnešus ilga solidaritātes darbība, kura 
ietver mācīšanās un mācīšanas elementu, 
kuras pamatā ir rakstisks līgums, kuru 
piedāvā un apmaksā dalīborganizācija, kas 
nodarbina Eiropas Solidaritātes korpusa 
dalībnieku, un ar kuru neizstāj jau 
pastāvošu nodarbinātības iespēju;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “kvalitātes zīme” ir sertifikāts, kas 
ir piešķirts dalīborganizācijai, kura
Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 
vēlas nodrošināt solidaritātes darbības kā 
uzņēmējorganizācija un/vai atbalsta
funkcijas izpildītājs;

(10) “kvalitātes zīme” ir sertifikāts, ko 
piešķir organizācijai, kura vēlas 
nodrošināt solidaritātes darbības, pildot 
uzņēmējas organizācijas vai atbalsta, 
ieskaitot nosūtīšanu, vai abas funkcijas, 
un kas apliecina, ka organizācija spēj 
nodrošināt solidaritātes darbību kvalitāti 
saskaņā ar Eiropas Solidaritātes korpusa 
principiem un mērķiem, un ko piešķir 
saskaņā ar atšķirīgām konkrētām 
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prasībām atkarībā no solidaritātes 
darbības veida un organizācijas funkcijas;
ievieš atsevišķas kvalitātes zīmes attiecībā 
uz brīvprātīgo darbu un attiecībā uz 
stažēšanos un darbu;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

Programmas mērķi Programmas mērķi

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 solidaritāti, demokrātiju un 
kohēziju Savienībā un ārpus tās, atbalstīt 
kopienas un reaģēt uz sabiedrības un 
humāna rakstura problēmām uz vietas, it 
īpaši pievēršoties sociālās iekļaušanas un 
demokrātiskas līdzdalības veicināšanai, 
paplašinot jauniešu un organizāciju 
iesaistīšanos pieejamās un kvalitatīvās 
solidaritātes darbībās.

2. Programmas konkrētais mērķis ir 
nodrošināt jauniešiem, arī tiem, kuriem ir 
mazāk iespēju, viegli pieejamas iespējas 
iesaistīties solidaritātes darbībās Eiropā un 
ārpus tās, vienlaikus uzlabojot un pienācīgi 
atzīstot viņu kompetences, kā arī sekmējot 
viņu nodarbināmību un atvieglojot pāreju 
uz darba tirgu.

2. Programmas konkrētais mērķis ir 
nodrošināt jauniešiem, arī tiem, kuriem ir 
mazāk iespēju, viegli pieejamas iespējas 
iesaistīties solidaritātes darbībās Eiropā un 
ārpus tās, vienlaikus uzlabojot un pienācīgi 
atzīstot viņu kompetences un attīstot viņu 
prasmes, kā arī sekmējot viņu 
nodarbināmību un atvieglojot pāreju uz 
darba tirgu.

3. Programmas mērķus īsteno šādās 
darbību sadaļās:

3. Programmas mērķus īsteno šādās 
darbību sadaļās:

(a) jauniešu dalība solidaritātes 
darbībās, kas risina sabiedrības problēmas, 
aprakstīta 6. pantā;

(a) solidaritātes darbības, kas risina 
sabiedrības problēmas, kā aprakstīts
6. pantā;

(b) (b) jauniešu dalība 
solidaritātes darbībās, kas saistītas ar 
humāno palīdzību (Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpuss), aprakstīta

(b) Eiropas Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpuss, kā aprakstīts 10.
pantā.
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10. pantā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar stažēšanos un darbu, kā 
aprakstīts 8. pantā;

(b) ar kvalitatīvu stažēšanos un darbu, 
kā aprakstīts 8. pantā; 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tās mudina iesaistīties dažādas 
izcelsmes jauniešus;

(d) tās ir iekļaujošas un spēj efektīvi 
iesaistīt dažādas izcelsmes jauniešus, 
tostarp jauniešus ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Abām sadaļām kopīgās darbības Abām sadaļām kopīgās darbības

1. Tīklošanas darbības, kas minētas 
4. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 
paredzētas, lai:

1. Tīklošanas darbības, kas minētas 
4. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 
paredzētas, lai:

(a) pastiprinātu dalīborganizāciju spēju 
piedāvāt kvalitatīvus projektus arvien 
lielākam skaitam Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībnieku;

(a) pastiprinātu dalīborganizāciju spēju 
piedāvāt augstas kvalitātes projektus 
arvien lielākam skaitam Eiropas 
Solidaritātes korpusa dalībnieku;

(b) piesaistītu jaunpienācējus — gan 
jauniešus, gan dalīborganizācijas;

(b) piesaistītu jaunpienācējus — gan 
jauniešus, gan dalīborganizācijas,

(ba) atvieglotu cilvēku ar invaliditāti 
piekļuvi visām piedāvātajām darbībām;

(c) dotu iespēju sniegt atgriezenisko 
saiti par solidaritātes darbībām un

(c) sniegtu atgriezenisko saiti par 
solidaritātes darbībām un
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(d) veicinātu pieredzes apmaiņu un 
stiprinātu to personu un struktūru 
piederības sajūtu, kas piedalās Eiropas 
Solidaritātes korpusā, tādējādi atbalstot tā 
plašāku pozitīvo ietekmi.

(d) veicinātu pieredzes apmaiņu un 
stiprinātu to personu un struktūru 
piederības sajūtu, kas piedalās Eiropas 
Solidaritātes korpusā, tādējādi atbalstot tā 
plašāku pozitīvo ietekmi.

2. Kvalitātes nodrošināšanas un 
atbalsta pasākumi, kas minēti 4. panta 
1. punkta e) apakšpunktā, ietver:

2. Kvalitātes nodrošināšanas un 
atbalsta pasākumi, kas minēti 4. panta 
1. punkta e) apakšpunktā, ietver:

(a) brīvprātīgā darba, stažēšanās vai 
darba kvalitātes nodrošināšanas 
pasākumus, ieskaitot apmācības, valodas 
atbalstu, papildu apdrošināšanu, atbalstu 
pirms vai pēc solidaritātes darbības, arī 
Youthpass, kurā būtu noteiktas un 
dokumentētas kompetences, ko dalībnieki 
ieguvuši solidaritātes darbībās, turpmāku 
izmantošanu, kā arī dalīborganizāciju spēju 
veidošanu un administratīvā atbalsta 
sniegšanu tām;

(a) brīvprātīgā darba, stažēšanās, darba
vai solidaritātes projektu kvalitātes un 
pieejamības nodrošināšanas pasākumus un 
pasākumus vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanai visiem jauniešiem visās 
dalībvalstīs, ieskaitot klātienes un 
tiešsaistes apmācības, valodas atbalstu, 
dalībnieku, kuri strādā ar bērniem, 
apmācību bērnu aizsardzības jomā un šo 
dalībnieku biogrāfijas pārbaudes, 
administratīvo atbalstu dalībniekiem un 
dalīborganizācijām, papildu 
apdrošināšanu, atbalstu pirms un 
vajadzības gadījumā pēc solidaritātes 
darbības, arī Youthpass, lai noteiktu un 
dokumentētu kompetences, ko dalībnieki 
ieguvuši solidaritātes darbībās, turpmāku 
izmantošanu, kā arī dalīborganizāciju spēju 
veidošanu un administratīvā atbalsta 
sniegšanu tām; 

(b) struktūrām, kuras vēlas nodrošināt 
Eiropas Solidaritātes korpusa solidaritātes 
darbības, piešķiramās kvalitātes zīmes 
izstrādi un uzturēšanu;

(b) atsevišķu kvalitātes zīmju izstrādi 
un uzturēšanu struktūrām, kuras vēlas 
nodrošināt Eiropas Solidaritātes korpusam 
attiecīgi brīvprātīgo darbu, stažēšanos vai 
darbu, lai nodrošinātu atbilstību 
Programmas principiem un prasībām; 

(c) Eiropas Solidaritātes korpusa 
resursu centru darbības, ko veic, lai 
atbalstītu un uzlabotu Eiropas Solidaritātes 
korpusa darbību īstenošanas kvalitāti un 
veicinātu to rezultātu atzīšanu;

(c) Eiropas Solidaritātes korpusa 
resursu centru darbības, ko veic, lai 
atbalstītu un uzlabotu Eiropas Solidaritātes 
korpusa darbību īstenošanas kvalitāti un 
veicinātu to rezultātu atzīšanu;

(d) Eiropas Solidaritātes korpusa 
portāla un citu svarīgu tiešsaistes 
pakalpojumu, kā arī vajadzīgo IT atbalsta 
sistēmu un tīmekļa rīku izveidi, uzturēšanu 
un atjaunināšanu.

(d) Eiropas Solidaritātes korpusa 
daudzvalodu portāla un citu svarīgu 
tiešsaistes pakalpojumu, kā arī vajadzīgo 
IT atbalsta sistēmu un tīmekļa rīku izveidi, 
uzturēšanu un atjaunināšanu.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
III NODAĻA – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JAUNIEŠU DALĪBA SOLIDARITĀTES 
DARBĪBĀS, KAS RISINA 
SABIEDRĪBAS PROBLĒMAS

SOLIDARITĀTES DARBĪBAS, KAS 
RISINA SABIEDRĪBAS PROBLĒMAS

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības, ko īsteno sadaļā 
“Jauniešu dalība solidaritātes darbībās, 
kas risina sabiedrības problēmas”, sekmē 
kohēzijas, solidaritātes un demokrātijas 
stiprināšanu Savienībā un ārpus tās, 
vienlaikus arī risinot sabiedrības 
problēmas, it īpaši cenšoties veicināt 
sociālo iekļaušanu.

1. Darbības, ko īsteno sadaļā 
“Solidaritātes darbības, kas risina 
sabiedrības problēmas”, sekmē kohēzijas, 
solidaritātes un demokrātijas stiprināšanu 
Savienībā un ārpus tās, vienlaikus arī 
risinot sabiedrības problēmas, it īpaši 
cenšoties veicināt sociālo iekļaušanu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar stažēšanos un darbu, kā 
aprakstīts 8. pantā;

(b) ar kvalitatīvu stažēšanos un darbu, 
kā aprakstīts 8. pantā;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 4. panta 1. punkta 1. Regulas 4. panta 1. punkta 
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a) apakšpunktā minētais brīvprātīgais darbs 
ietver mācību un prasmju apguves 
komponentu, bet neaizstāj stažēšanos vai 
darbu, un tas tiek veikts pēc rakstveida 
vienošanās par brīvprātīgo darbu.

a) apakšpunktā minētais brīvprātīgais darbs 
jauniešiem sniedz iespēju piedalīties to
organizāciju ikdienas darbā, kas īsteno 
solidaritātes darbības, no kurām labumu 
gūst kopienas, kur šīs darbības tiek 
veiktas, ietver mācību un prasmju apguves 
komponentu, bet neaizstāj stažēšanos vai 
darbu, un tas tiek veikts pēc rakstveida 
vienošanās par brīvprātīgo darbu. 

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants 8. pants

Stažēšanās un darbs Stažēšanās un darbs

1. Regulas 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētā stažēšanās notiek 
saskaņā ar rakstveida vienošanos par 
stažēšanos, kas noslēgta atbilstoši spēkā 
esošajam tiesiskajam regulējumam attiecīgi 
valstī, kurā tā notiek, un saskaņā ar 
stažēšanās kvalitātes sistēmā (2014/C
88/01) paredzētajiem principiem. 
Stažēšanās neaizstāj darbu.

1. Regulas 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētā stažēšanās vienmēr 
ir atalgota un notiek saskaņā ar rakstveida 
vienošanos par stažēšanos, kas noslēgta
stažēšanās sākumā atbilstoši spēkā 
esošajam tiesiskajam regulējumam attiecīgi 
valstī, kurā tā notiek, un saskaņā ar 
stažēšanās kvalitātes sistēmā 
(2014/C 88/01) paredzētajiem principiem. 
Šajā līgumā norāda izglītības mērķus, 
darba apstākļus, stažēšanās ilgumu, 
dalībnieka atlīdzību un pušu tiesības un 
pienākumus. Stažēšanās neaizstāj darbu.

2. Regulas 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētais darbs tiek veikts 
saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts 
atbilstīgi tiesiskajam regulējumam tajā 
iesaistītajā valstī, kurā darbs tiek veikts. 
Finansiālo atbalstu dalīborganizācijām, kas 
piedāvā darbu, sniedz ne ilgāk kā 
12 mēnešus, pat, ja darba līguma ilgums 
pārsniedz 12 mēnešus.

2. Regulas 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētais darbs tiek veikts 
saskaņā ar rakstisku darba līgumu, kurā ir 
ievēroti visi nodarbinātības nosacījumi, ko 
paredz tās valsts tiesiskais regulējums, kur
darbs tiek veikts, un/vai piemērojamie 
koplīgumi. Finansiālo atbalstu 
dalīborganizācijām, kas piedāvā darbu, 
sniedz ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus, pat 
ja darba līguma ilgums pārsniedz 
divpadsmit mēnešus. 

3. Stažēšanās un darbs ietver mācību 
un prasmju apguves komponentu.

3. Stažēšanās un darbs ietver mācību 
un prasmju apguves komponentu, lai 
palīdzētu dalībniekam iegūt atbilstošu 
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pieredzi ar mērķi attīstīt kompetenci, kas 
būs noderīga viņa personiskajai, 
izglītības, sociālajai, pilsoniskajai un 
profesionālajai izaugsmei.

4. Stažēšanās un darbs var tikt veikts 
valstī, kas nav dalībnieka dzīvesvietas 
valsts (pārrobežu stažēšanās un darbs), vai 
dalībnieka dzīvesvietas valstī (iekšzemes 
stažēšanās un darbs).

4. Stažēšanās un darbs var tikt veikts 
valstī, kas nav dalībnieka dzīvesvietas 
valsts (pārrobežu stažēšanās un darbs), vai 
dalībnieka dzīvesvietas valstī (iekšzemes 
stažēšanās un darbs).

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a No finanšu atbalsta solidaritātes 
darbībām, kas minētas 7. pantā un 
8. pantā, orientējoši 80 % paredz 
brīvprātīgā darba un solidaritātes 
projektiem; un 20 % vai nu stažēšanās 
darbībām vai darbam, vai abiem, nosakot 
maksimālo apjomu, proti, 20 % , 
iekšzemes darbībām.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minēto summu var 
izmantot tehniskajai un administratīvajai 
palīdzībai Programmas īstenošanā, 
piemēram, sagatavošanās, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, ieskaitot korporatīvās 
informācijas tehnoloģiju sistēmas.

2. Panta 1. punktā minēto summu var 
izmantot tehniskajai un administratīvajai 
palīdzībai Programmas īstenošanā, 
piemēram, sagatavošanās, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, ieskaitot korporatīvās 
informācijas tehnoloģiju sistēmas. Šo 
summu dara vienlīdz pieejamu visos trīs 
programmas darbības atzaros, un to 
sadala, balstoties uz pierādāmām attiecīgo 
projektu un darbību vajadzībām.
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kuri 
vēlas piedalīties Eiropas Solidaritātes 
korpusā, reģistrējas Eiropas Solidaritātes 
korpusa portālā. Jāņem vērā, ka 
reģistrētajam jaunietim brīvprātīgā darba, 
stažēšanās, darba vai solidaritātes projekta 
uzsākšanas brīdī jābūt vismaz 18 gadus 
vecam un ne vecākam par 30 gadiem.

Jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kuri 
vēlas piedalīties Eiropas Solidaritātes 
korpusā, reģistrējas Eiropas Solidaritātes 
korpusa portālā, kas ir pieejams personām 
ar invaliditāti. Jāņem vērā, ka 
reģistrētajam jaunietim brīvprātīgā darba, 
stažēšanās, darba vai solidaritātes projekta 
uzsākšanas brīdī jābūt vismaz 18 gadus 
vecam.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants 16. pants

Dalīborganizācijas Dalīborganizācijas

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 struktūras 
un starptautiskas organizācijas, ievērojot 
nosacījumu, ka tās ir saņēmušas Eiropas 
Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi un ka 
tās piedāvā darbības, kas ir saskaņā ar 
Eiropas Solidaritātes korpusa principiem 
un mērķiem un pilnībā atbilst šajā regulā 
iekļautajai solidaritātes darbības 
definīcijai. Saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 dotāciju mērķis vai 
sekas nav peļņas radīšana. 

2. Pieteikumu, ko struktūra iesniedz, 
lai kļūtu par Eiropas Solidaritātes korpusa 
dalīborganizāciju, novērtē kompetentā 
Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūra, pamatojoties uz šādiem 
principiem: vienlīdzīga attieksme; 
vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija; 
darbinieku aizvietošanas nepieļaušana; 
tādu kvalitatīvu darbību nodrošināšana, 
kam piemīt mācību apguves dimensija ar 

2. Pieteikumu, ko struktūra iesniedz, 
lai kļūtu par Eiropas Solidaritātes korpusa 
dalīborganizāciju, novērtē kompetentā 
Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūra, pamatojoties uz šādiem 
principiem: vienlīdzīga attieksme; 
vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija; 
darbinieku aizvietošanas nepieļaušana; 
tādu kvalitatīvu darbību nodrošināšana, 
kam piemīt mācību apguves dimensija ar 
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uzsvaru uz personīgo, sociāli izglītojošo un 
profesionālo izaugsmi; pienācīgi apmācību, 
darba un brīvprātīgā darba nosacījumi; 
droša un pienācīga vide un apstākļi; un 
bezpeļņas princips saskaņā ar Finanšu 
regulu. Atbilstība iepriekš minētajiem 
principiem nosaka, vai struktūras 
piedāvātās darbības atbilst Eiropas 
Solidaritātes korpusa prasībām.

uzsvaru uz personīgo, sociāli izglītojošo un 
profesionālo izaugsmi; pienācīgi apmācību, 
darba un brīvprātīgā darba nosacījumi; 
droša un pienācīga vide un apstākļi, tostarp 
politikas nostādnes un procedūras, lai 
nodrošinātu bērnu aizsardzību laikā, 
kamēr tiek īstenota darbība; starptautisko 
cilvēktiesību standartu ievērošana; 
apņemšanās izbeigt bērnu un personu ar 
invaliditāti institucionalizāciju un 
bezpeļņas princips saskaņā ar Finanšu 
regulu. Atbilstība iepriekš minētajiem 
principiem nosaka, vai struktūras 
piedāvātās darbības atbilst Eiropas 
Solidaritātes korpusa prasībām. Kvalitātes 
zīmi piešķir tikai tām organizācijām, kas 
ir apņēmušās ievērot šos principus. 
Atbilstību pārbauda saskaņā ar šīs 
regulas 26. un 27. pantu. 

3. Novērtējuma rezultātā struktūrai 
var piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusa 
kvalitātes zīmi. Piešķirto kvalitātes zīmi 
periodiski atkārtoti novērtē, un to var 
atsaukt.

3. Novērtējuma rezultātā struktūrai 
var piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusa 
kvalitātes zīmi. Piešķirto kvalitātes zīmi 
periodiski atkārtoti novērtē, to var atkārtoti 
novērtēt pēc dalībnieku pieprasījuma, un 
to var atsaukt. Ikviena struktūra, kas 
būtiski maina savas darbības, par to 
informē kompetento īstenošanas 
struktūru, lai tā varētu veikt atkārtotu 
novērtēšanu. Process kvalitātes zīmes 
piešķiršanai par brīvprātīgo darbu 
atšķiras no procesa šīs zīmes piešķiršanai 
par stažēšanos un darbu. 

4. Visām struktūrām, kas saņēmušas 
Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes 
zīmi, kā uzņēmējorganizācijām un/vai 
atbalsta funkcijas izpildītājām piešķir 
piekļuvi Eiropas Solidaritātes korpusa 
portālam un ļauj vērsties pie reģistrētiem 
dalībniekiem ar solidaritātes darbību 
piedāvājumiem.

4. Visām struktūrām, kas saņēmušas 
Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes 
zīmi, kā uzņēmējorganizācijām un/vai 
atbalsta funkcijas izpildītājām piešķir 
piekļuvi Eiropas Solidaritātes korpusa 
portālam un ļauj vērsties pie reģistrētiem 
dalībniekiem ar solidaritātes darbību 
piedāvājumiem.

4.a dalīborganizācijām, kam ir 
piešķirta kvalitātes zīme, ir pieejama 
platforma vienkāršotai piemērotu 
kandidātu meklēšanai, lai atvieglotu gan 
dalībnieku, gan dalīborganizāciju 
iesaistīšanos solidaritātes darbībās.

4.b Dalīborganizācijas atvieglo 
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Eiropas Solidaritātes korpusa darbības 
veicināšanu, koordinējot tīkla darbību un 
piedāvājot bijušajiem dalībniekiem iespēju 
dalīties savā pieredzē un būt par korpusa 
sūtņiem nākamajai Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībnieku paaudzei.

5. Eiropas Solidaritātes korpusa 
kvalitātes zīme automātiski nenodrošina 
Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 
piešķiršanu.

5. Eiropas Solidaritātes korpusa 
kvalitātes zīme automātiski nenodrošina 
Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 
piešķiršanu.

6. Dalīborganizācijas piedāvātās 
solidaritātes darbības un saistītie kvalitātes 
nodrošināšanas un atbalsta pasākumi var 
saņemt finansējumu no Eiropas 
Solidaritātes korpusa vai citiem 
finansējuma avotiem, kas nav atkarīgi no 
Savienības budžeta.

6. Dalīborganizācijas piedāvātās 
solidaritātes darbības un saistītie kvalitātes 
nodrošināšanas un atbalsta pasākumi var 
saņemt finansējumu no Eiropas 
Solidaritātes korpusa vai citiem 
finansējuma avotiem, kas nav atkarīgi no 
Savienības budžeta.

7. Saistībā ar darbībām, kas minētas 
11. pantā, dalīborganizāciju prioritāte ir 
brīvprātīgo drošība un aizsardzība.

7. Saistībā ar darbībām, kas minētas 
11. pantā, dalīborganizāciju prioritāte ir 
brīvprātīgo drošība un aizsardzība.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 23. pantā minētās valstu 
aģentūras izstrādā konsekventu stratēģiju, 
lai efektīvi uzrunātu pēc iespējas plašāku 
auditoriju, kā arī izplatītu un izmantotu to 
darbību rezultātus, kuras tās pārvalda 
Programmā iekļauto darbību ietvaros; 
minētās aģentūras palīdz Komisijai veikt 
vispārējo uzdevumu izplatīt informāciju 
par Programmu, ieskaitot informāciju par
valstu un Savienības līmenī pārvaldītām 
darbībām un pasākumiem, un 
informāciju par Programmas rezultātiem, 
kā arī informē attiecīgās mērķgrupas par 
darbībām un pasākumiem, ko veic 
attiecīgajā valstī.

3. Šīs regulas 23. pantā minētās valstu 
aģentūras izstrādā politikas nostādnes, lai 
efektīvi uzrunātu pēc iespējas plašāku 
auditoriju. Šīs politikas nostādnes attiecas 
arī uz tiem jauniešiem, kuriem ir mazāk 
iespēju, tostarp attālos rajonos, kā arī 
paredz izplatīt un izmantot to darbību 
rezultātus, kuras pārvalda minētās valstu 
aģentūras, attiecīgā gadījumā šajā 
procesā iesaistot arī jauniešu 
organizācijas un īpašus jauniešu 
informatīvos dienestus.

Komunikācijas darbības arī sniedz 
ieguldījumu komunikācijā par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ar noteikumu, 
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ka tās ir saistītas ar šīs regulas vispārējo 
mērķi un ka tās ir uzskatāmas par 
Savienības pievienotās vērtības un 
atpazīstamības faktoru.

Ar Eiropas Solidaritātes korpusu saistītās 
komunikācijas un informācijas 
izplatīšanas nolūkā dalīborganizācijas 
izmanto zīmolu “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
24. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija rīko regulāras sanāksmes 
un mācības ar valstu aģentūru tīklu un 
priekš tā, lai nodrošinātu saskaņotu 
Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanu 
visās iesaistītajās valstīs. Komisija 
regulāri apspriežas ar galvenajām 
ieinteresētajām personām, tostarp ar 
dalīborganizācijām, par Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanu.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārraudzības un ziņošanas rādītāji: Eiropas Solidaritātes korpuss tiek cieši 
uzraudzīts, lai novērtētu, kādā mērā tiek 
sasniegts vispārējais mērķis un konkrētie 
mērķi, kā arī lai uzraudzītu tā tiešos 
iznākumus, rezultātus un ietekmi. Tāpēc 
ir noteikti obligātie rādītāji, uz kuru 
pamata nākotnē tiks izstrādāta sīki 
izklāstīta programma Eiropas 
Solidaritātes korpusa tiešo iznākumu, 
rezultātu un ietekmes uzraudzībai, tostarp 
sīkāku kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju 
kopums:
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums Pielikums

Pārraudzības un ziņošanas rādītāji: Tiešo iznākumu rādītāji

(a) solidaritātes darbībās iesaistīto
dalībnieku skaits;

(a) brīvprātīgā darba dalībnieku skaits
(valstu un pārrobežu) pa valstīm, pēc 
vecuma, dzimuma, profesionālās 
pieredzes un izglītības;

(b) dalībnieku, kuriem ir mazāk 
iespēju, īpatsvars un

(b) stažēšanās dalībnieku skaits (valsts 
mēroga un pārrobežu) pa valstīm, pēc 
vecuma, dzimuma, profesionālās 
pieredzes un izglītības;

(c) to organizāciju skaits, kurām 
piešķirta Eiropas Solidaritātes korpusa 
kvalitātes zīme.

(c) dalībnieku skaits darbvietās (valstu 
un pārrobežu) pa valstīm, pēc vecuma, 
dzimuma, profesionālās pieredzes un 
izglītības;

(ca) solidaritātes projektu dalībnieku 
skaits pa valstīm, pēc vecuma, dzimuma, 
profesionālās pieredzes un izglītības;

(cb) to organizāciju skaits valstu un 
saņemtā finansējuma griezumā, kurām ir 
piešķirta Eiropas Solidaritātes korpusa 
kvalitātes zīme;

(cc) jauniešu ar ierobežotām iespējām 
skaits dalībnieku vidū. 

Rezultātu rādītāji (saliktie rādītāji)

(cd) dalībnieku skaits, par kuriem 
reģistrēti pozitīvi mācību procesa 
iznākumi;

(ce) dalībnieku procentuālā daļa, kuru 
mācību procesa iznākumi ir tikuši atzīti ar 
sertifikātu, piemēram, Youthpass, vai cita 
veida formālas atzīšanas dokumentu par 
viņu piedalīšanos Eiropas Solidaritātes 
korpusā;

(cf) vispārējais dalībnieku 
apmierinātības līmenis attiecībā uz 
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aktivitāšu kvalitāti;

(cg) to cilvēku skaits, kas atbalstīti tieši 
vai netieši, izmantojot solidaritātes 
aktivitātes.

Attiecīgā gadījumā nodrošina saskaņotību 
ar galvenajiem uz jauniešiem 
attiecināmajiem kritērijiem, kas minēti 
[jaunās “Erasmus+” regulas XX] 
pielikumā.
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