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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Solidarumas, kaip Europos Sąjungos pamatas, taip pat laikomas viena svarbiausių vertybių 

europiečiams. Neperdėtume sakydami, kad sėkminga Europos Sąjungos istorija pagrįsta 

solidarumu. Esant solidarumui atsiranda labai daug galimybių įsivyrauti supratimui, 

abipusiam rūpesčiui ir teigiamam tautų ir pavienių asmenų bendravimui. Štai kodėl turime 

puoselėti ir stiprinti šią idėją europiečių mintyse. 

Nuomonės referentas mano, kad Europos solidarumo korpusas yra puiki priemonė šiam 

tikslui pasiekti, ir todėl jis labai palankiai vertina 2016 m. rugsėjo 16 d. pranešime apie 

Sąjungos padėtį paskelbtą idėją, po kurio, 2016 m. gruodžio 7 d., buvo paskelbtas Komisijos 

komunikatas dėl Europos solidarumo korpuso, o 2017 m. birželio 1 d. – pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto. Vis aktyviau solidarumo veikloje dalyvaujantis jaunimas 

iš visų Europos šalių gali sustiprinti visos Europos solidarumą ir sanglaudą, taip pat prisidėti 

sprendžiant visuomenės problemas ir tenkinti nepatenkintus dalyvaujančių šalių ir regionų 

poreikius. Be to, taip būtų remiama asmeninė ir profesinė jaunuolių raida – jie įgytų vertingų 

įgūdžių. 

Nuomonės referentas pritaria tam, kad būtų sukurtas Europos solidarumo korpusas, kuriuo 

daugiausia dėmesio būtų skiriama dviejų rūšių veiklai: pirma, solidarumo projektams ir 

savanoriškos veiklos vietoms ir, antra, stažuotėms ir darbo vietoms. Pirmoji veiklos rūšis 

neabejotinai turėtų sudaryti būsimo Europos solidarumo korpuso pagrindą, o antroji – būti 

svarbia galimybe jaunuoliams patekti į darbo rinką ir įgyti galimybę susirasti kokybišką darbo 

vietą. Todėl nuomonės referentas siūlo šiek tiek pakeisti numatomas biudžeto paskirstymo 

dviem veiklos rūšims dalis ir stažuotėms bei darbo vietoms skiriamą finansinę paramą 

padidinti iki 30 proc. 

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos solidarumo korpuso įgyvendinimui iš viso numatyta skirti 

341 500 000 EUR suma suteiks galimybę solidarumo veiklai sutelkti 100 000 jaunuolių. 

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui šią sumą surinkti iš įvairių veikiančių ES 

programų, įskaitant, be kita ko, 35 000 000 EUR iš Europos socialinio fondo. Nepaisant to, jis 

mano, kad didžiausias įnašas turėtų būti skiriamas iš programos „Erasmus+“ asignavimų, 

skirtų finansuoti Europos savanorių tarnybos (angl. EVS) veiklą, kuri dabar būtų priskiriama 

šiuo reglamentu remiamai veiklai. 

Nuomonės referentas tikisi, kad pasiūlymas bus grindžiamas EVS sukaupta patirtimi ir 

geriausia praktika ir kad juo bus stiprinamas papildomumas ir sąveika su kitais ES fondais ir 

programomis, siekiant kuo labiau išnaudoti jo teikiamas galimybes. 

Regioninės plėtros komitetas mano, kad supaprastinimo priemonės yra itin svarbus veiksnys 

siekiant didesnio iš ES biudžeto remiamų projektų veiksmingumo ir efektyvumo. Štai kodėl 

nuomonės referentas siūlo keletą pakeitimų, kurie dera su minėtu principu ir kuriais 

užtikrinama, kad naudos gavėjams nebus sukuriama nereikalingų reikalavimų ir formalumų. 

Galiausiai, nuomonės referentas mano, kad Europos solidarumo korpusas turės labai teigiamą 

poveikį ne tik su tuo susijusiems jaunuoliams, bet ir regioninėms bei vietos bendruomenėms, 

ir todėl jis imasi stiprinti vietos ir regioninį šio reglamento aspektus. 
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PAKEITIMAI 

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Europos Sąjunga grindžiama savo 

piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia 

bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir 

užtikrinama būtinoji vienybė kovojant su 

dabartinėmis ir būsimomis visuomenės 

problemomis, kurias jaunieji europiečiai 

nori padėti spręsti praktiškai 

demonstruodami solidarumą. 

(1) Europos Sąjunga grindžiama savo 

piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia 

bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai, 

užtikrinama būtina vienybė kovojant su 

dabartinėmis ir būsimomis visuomenės 

problemomis, kurias jaunieji europiečiai 

nori padėti spręsti praktiškai 

demonstruodami solidarumą, ir 

skatinamas jaunimo susidomėjimas 

bendru Europos projektu. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate 

„Europos solidarumo korpusas“18 Komisija 

pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo 

veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti 

daugiau geresnių galimybių jaunuoliams 

dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose 

srityse ir remti nacionalinius ir vietos 

subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius 

uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu 

pradėtas pirmasis Europos solidarumo 

korpuso etapas įgyvendinant aštuonias 

įvairias ES programas, pagal kurias 

jaunimui visoje ES siūloma dirbti 

savanoriais, stažuotis arba susirasti darbą. 

Neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla bus 

vykdoma prieš įsigaliojant reglamentui 

arba jam jau įsigaliojus, turėtų būti toliau 

taikomos taisyklės ir sąlygos, numatytos 

(3) 2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate 

„Europos solidarumo korpusas“18 Komisija 

pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo 

veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti 

daugiau geresnių galimybių jaunuoliams 

dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose 

srityse ir remti nacionalinius, regioninius 

ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti 

įvairius uždavinius ir įveikti krizes. 

Komunikatu pradėtas pirmasis Europos 

solidarumo korpuso etapas įgyvendinant 

aštuonias įvairias Sąjungos programas, 

pagal kurias jaunimui visoje ES siūloma 

dirbti savanoriais, stažuotis, atveriamos 

galimybės asmeniniam tobulėjimui arba 

padedama susirasti darbą. Neatsižvelgiant į 

tai, ar ta veikla bus vykdoma prieš 

įsigaliojant reglamentui arba jam jau 
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tam tikrose ES programose, pagal kurias ta 

veikla finansuojama pirmajame Europos 

solidarumo korpuso etape. 

įsigaliojus, turėtų būti toliau taikomos 

taisyklės ir sąlygos, numatytos tam tikrose 

ES programose, pagal kurias ta veikla 

finansuojama pirmajame Europos 

solidarumo korpuso etape. 

_________________ _________________ 

18 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „Europos solidarumo korpusas“, 

COM(2016) 942 final, 2016 12 7. 

18 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „Europos solidarumo korpusas“, 

COM(2016) 942 final, 2016 12 7. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Jaunimui turėtų būti sudaromos 

nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti 

solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti 

įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, 

kartu įgyti naudingos asmeninės, 

mokymosi, socialinės, pilietinės ir 

profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir 

atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. 

Tokia veikla bus taip pat remiamas jaunųjų 

savanorių, stažuotojų ir darbuotojų 

judumas. 

(4) Jaunimui turėtų būti sudaromos 

nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti 

solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti 

įsipareigojimą dirbti valstybių narių 

bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos 

asmeninės, mokymosi, socialinės, 

pilietinės ir profesinės patirties, žinių, 

įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau 

galimybių įsidarbinti. Tokia veikla bus taip 

pat remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų 

ir darbuotojų judumas. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Jaunuoliams siūloma solidarumo 

veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų 

būti tenkinami nepatenkinti visuomenės 

poreikiai, padedama stiprinti 

bendruomenes, suteikiama galimybė 

(5) Jaunuoliams siūloma solidarumo 

veikla turėtų būti kokybiška, grindžiama jų 

įgūdžiais ir glaudžiai susieta su 

visuomenės vystymusi, t. y. ja turėtų būti 

reaguojama į pagrindinius visuomenės 
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jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir 

gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui 

ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis 

sąlygomis. 

iššūkius, padedama stiprinti vietos 

bendruomenes ir socialinę sanglaudą, 

suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti 

vertingų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, ji 

turėtų būti įperkama jaunimui ir 

įgyvendinama saugiomis ir sveikomis 

sąlygomis. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Europos solidarumo korpusas būtų 

viena bendra vieta, per kurią galima pradėti 

dalyvauti solidarumo veikloje visoje 

Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos 

nuoseklumą ir papildomumą su kitomis 

svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir 

programomis. Europos solidarumo 

korpusas turėtų būti grindžiamas jau 

įgyvendinamų programų, visų pirma 

Europos savanorių tarnybos, pranašumais 

ir sinergija. Juo taip pat turėtų būti 

papildomos valstybių narių pastangos remti 

jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš 

besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų 

kategoriją pagal Jaunimo garantiją19 

suteikiant jiems papildomų galimybių 

patekti į darbo rinką organizuojant 

stažuotes arba sukuriant darbo vietas su 

solidarumu susijusiose srityse tam tikroje 

valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu 

lygmeniu. Taip pat reikėtų užtikrinti 

papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos 

lygmens tinklais, susijusiais su Europos 

solidarumo korpuso veikla, kaip antai 

Europos valstybinių užimtumo tarnybų 

tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, 

reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau 

veikiančių susijusių sistemų, visų pirma 

nacionalinių solidarumo sistemų ir 

jaunuolių judumo sistemų, ir Europos 

solidarumo korpuso, prireikus 

vadovaujantis gerąja patirtimi. 

(6) Europos solidarumo korpusas būtų 

pagrindinė bendra vieta, per kurią galima 

pradėti dalyvauti solidarumo veikloje 

visoje Sąjungoje nepatiriant jokios formos 

diskriminacijos dėl kilmės. Reikėtų 

užtikrinti tos sistemos nuoseklumą ir 

papildomumą su kitomis svarbiomis 

Sąjungos politikos kryptimis ir 

programomis. Europos solidarumo 

korpusas turėtų būti grindžiamas jau 

įgyvendinamų programų, visų pirma 

Europos savanorių tarnybos, pranašumais 

ir sinergija. Juo taip pat turėtų būti 

papildomos valstybių narių, regionų, 

miestų ir vietos bendruomenių pastangos 

remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš 

besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų 

kategoriją pagal Jaunimo garantiją19 

suteikiant jiems papildomų galimybių 

patekti į darbo rinką organizuojant 

stažuotes arba sukuriant darbo vietas su 

solidarumu susijusiose srityse tam tikroje 

valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu 

lygmeniu. Taip pat reikėtų užtikrinti 

papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos 

lygmens tinklais, susijusiais su Europos 

solidarumo korpuso veikla, kaip antai 

Europos valstybinių užimtumo tarnybų 

tinklu, EURES, „Eurodesk“ ir programa 

„Judus jaunimas“. Be to, reikėtų užtikrinti 

papildomumą tarp jau veikiančių susijusių 

sistemų, visų pirma nacionalinių 

solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo 
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sistemų, įskaitant regionų ar vietos 

lygmeniu veikiančias sistemas, ir Europos 

solidarumo korpuso, prireikus 

vadovaujantis gerąja patirtimi. 

_________________ _________________ 

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos 

rekomendacija dėl Jaunimo garantijų 

iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01). 

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos 

rekomendacija dėl Jaunimo garantijų 

iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01). 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį 

reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias 

siekiant įgyvendinti Europos solidarumo 

korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas 

Sąjungos programas, kaip antai 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondą, programą „Europa piliečiams“, 

Europos regioninės plėtros fondą ir 

Sveikatos programą, remiant į Europos 

solidarumo korpuso taikymo sritį 

patenkančius veiksmus. Tokia pagalba 

turėtų būti finansuojama pagal taikytinus 

pagrindinius teisės aktus, susijusius su 

atitinkamomis programomis. Galiojantį 

Europos solidarumo korpuso kokybės 

ženklą gavusiems naudos gavėjams turėtų 

būti suteikiama galimybė naudotis Europos 

solidarumo korpuso portalu ir kokybės ir 

paramos priemonėmis, numatytomis 

atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį. 

(7) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį 

reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias 

siekiant įgyvendinti Europos solidarumo 

korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas 

Sąjungos programas, kaip antai 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondą, programą „Europa piliečiams“, 

Europos socialinį fondą, Europos 

regioninės plėtros fondą ir Sveikatos 

programą, remiant į Europos solidarumo 

korpuso taikymo sritį patenkančius 

veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti 

finansuojama pagal taikytinus pagrindinius 

teisės aktus, susijusius su atitinkamomis 

programomis, ir papildant esamą 

Sąjungos politiką, kaip antai sanglaudos 

politika, nedarant neigiamo poveikio jau 

vykdomoms šios politikos programoms ir 

neviršijant turimų lėšų, susijusių su jų 

vykdymu. Galiojantį Europos solidarumo 

korpuso kokybės ženklą gavusiems naudos 

gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė 

naudotis Europos solidarumo korpuso 

portalu ir kokybės ir paramos 

priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į 

siūlomos veiklos rūšį. 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Europos solidarumo korpusas turėtų 

sudaryti naujas galimybes jaunuoliams 

tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti 

dirbti su solidarumu susijusiose srityse, 

savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti 

solidarumo projektus. Tokios galimybės 

turėtų padėti jiems užsitikrinti asmeninį, 

mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 

tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas 

taip pat turėtų remti jo dalyvių ir 

organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat 

priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 

remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį 

mokymosi rezultatų patvirtinimą. 

(8) Europos solidarumo korpusas turėtų 

sudaryti naujas galimybes jaunuoliams 

tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti 

dirbti su solidarumu susijusiose srityse, 

savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti 

tarptautines ir tarpvalstybines programas 

ir solidarumo projektus. Tokios galimybės 

turėtų padėti jiems užsitikrinti asmeninį, 

mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 

tobulėjimą ir padėti vystyti tikrą Europos 

pilietiškumą bei stiprinti jaunimo 

solidarumą siekiant, kad vėliau jie galėtų 

lengviau patekti į darbo rinką. Europos 

solidarumo korpusas taip pat turėtų remti 

jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo 

veiklą, sudarydamas jiems sąlygas keistis 

geriausia patirtimi, taip pat priemones, 

kuriomis siekiama užtikrinti remiamos 

veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi 

rezultatų patvirtinimą. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) Stažuotės ir darbo vietos su 

solidarumu susijusiose srityse gali pasiūlyti 

papildomų galimybių jaunuoliams patekti į 

darbo rinką ir kartu padėti spręsti 

pagrindines visuomenės problemas. Tai 

gali padidinti jaunuolių galimybes 

įsidarbinti ir našumą, kartu padėti jiems 

pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į 

dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint 

sudaryti jiems geresnes galimybes darbo 

rinkoje. Europos solidarumo korpuso 

siūlomose stažuočių vietose atlyginimą 

turėtų mokėti dalyvaujanti organizacija 

(10) Stažuotės ir darbo vietos su 

solidarumu susijusiose srityse, 

užtikrindamos reikiamą pagrindą, gali 

suteikti papildomų galimybių jaunuoliams 

patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti 

pagrindines visuomenės problemas. Tai 

gali padidinti jaunuolių galimybes 

įsidarbinti ir našumą, taip pat atsižvelgiant 

į kiekvieno jaunuolio asmeninius 

įgūdžius, ir kartu padėti jiems pereiti iš 

besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų 

kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti 

jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. 
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pagal 2014 m. kovo 10 d. Tarybos 

rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės 

sistemų21 išdėstytus kokybės principus. 

Siūlomos stažuotės ir darbo vietos turėtų 

būti tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į 

darbo rinką, tad turėtų būti teikiama ir 

tinkama parama paskyrus į stažuotės ar 

darbo vietą. Paskiriant į stažuotės ir darbo 

vietas turėtų dalyvauti tam tikri darbo 

rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir 

privačios užimtumo tarnybos, socialiniai 

partneriai ir prekybos rūmai. Jie kaip 

dalyvaujančios organizacijos turėtų 

sugebėti pateikti paraišką dėl finansavimo 

per kompetentingą Europos solidarumo 

korpuso įgyvendinančią instituciją 

siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių 

ir stažuotės ir darbo vietas solidarumo 

sektoriuose siūlančių darbdavių. 

Europos solidarumo korpuso siūlomose 

stažuočių vietose atlyginimą turėtų mokėti 

dalyvaujanti organizacija pagal 2014 m. 

kovo 10 d. Tarybos rekomendacijoje dėl 

stažuočių kokybės sistemų išdėstytus 

kokybės principus. Siūlomos stažuotės ir 

darbo vietos turėtų būti tarpinis etapas 

jaunuoliams patenkant į darbo rinką, tad 

turėtų būti teikiama ir tinkama parama 

paskyrus į stažuotės ar darbo vietą. 

Paskiriant į stažuotės ir darbo vietas turėtų 

dalyvauti tam tikri darbo rinkos dalyviai, 

visų pirma valstybinės ir privačios 

užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir 

prekybos rūmai. Jie kaip dalyvaujančios 

organizacijos turėtų sugebėti pateikti 

paraišką dėl finansavimo per 

kompetentingą Europos solidarumo 

korpuso įgyvendinančią instituciją 

siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių 

ir stažuotės ir darbo vietas solidarumo 

sektoriuose siūlančių darbdavių. 

_________________ _________________ 

21 2014 m. kovo 10 d. Tarybos 

rekomendacija dėl stažuočių kokybės 

sistemos, OL C 88, 2014 3 27, p. 1. 

21 2014 m. kovo 10 d. Tarybos 

rekomendacija dėl stažuočių kokybės 

sistemos, OL C 88, 2014 3 27, p. 1. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Jaunuolių iniciatyvumas yra 

svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. 

Europos solidarumo korpusas turėtų padėti 

jį skatinti siūlydamas galimybę 

jaunuoliams rengti ir įgyvendinti savo 

projektus, kuriais siekiama spręsti 

konkrečias problemas vietos bendruomenių 

labui. Tokie projektai turėtų suteikti 

galimybę išbandyti idėjas ir padėti 

jaunuoliams patiems skatinti solidarumo 

veiksmus. Jie taip pat galėtų būti atspirties 

taškas norint toliau dalyvauti solidarumo 

veikloje ir galėtų būti pirmasis žingsnis 

(11) Jaunuolių iniciatyvumas yra 

svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. 

Europos solidarumo korpusas turėtų padėti 

jį skatinti siūlydamas galimybę 

jaunuoliams rengti ir įgyvendinti savo 

projektus, kuriais siekiama spręsti 

konkrečias problemas vietos 

bendruomenių, ypač atokiose ar atskirtose 

vietovėse gyvenančių bendruomenių, 
labui. Tokie projektai turėtų suteikti 

galimybę išbandyti idėjas ir padėti 

jaunuoliams patiems skatinti solidarumo 

veiksmus. Jie taip pat galėtų būti atspirties 



 

PE608.135v02-00 10/43 AD\1138578LT.docx 

LT 

skatinant Europos solidarumo korpuso 

dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į 

asociacijas, NVO ar kitas organizacijas, 

veikiančias solidarumo, ne pelno ir 

jaunimo sektoriuose. 

taškas norint toliau dalyvauti solidarumo 

veikloje ir galėtų būti pirmasis žingsnis 

skatinant Europos solidarumo korpuso 

dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į 

asociacijas, NVO ar kitas organizacijas, 

veikiančias solidarumo, ne pelno ir 

jaunimo sektoriuose. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 

Europos solidarumo korpuse siūlomų vietų 

ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, 

visų pirma siūlant dalyviams mokymą, 

kalbinę paramą, draudimą, administracinę 

paramą ir paramą jau paskyrus į vietą, taip 

pat patvirtinant per Europos solidarumo 

korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir 

gebėjimus. 

(13) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 

Europos solidarumo korpuse siūlomų vietų 

ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, 

visų pirma siūlant dalyviams mokymą, 

įskaitant kultūrinio sąmoningumo ir 

kalbinę paramą, draudimą, administracinę, 

logistinę paramą, paramą prieš paskiriant 

į vietą ir jau paskyrus į ją, taip pat 

patvirtinant per Europos solidarumo 

korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir 

gebėjimus. Kai dalyviai turi vykdyti veiklą 

pavojingoje aplinkoje, pvz., po katastrofų, 

jiems turėtų būti rengiami prevencinio 

saugumo kursai. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) Siekiant užtikrinti Europos 

solidarumo korpuso vietų poveikį 

asmeniniam, mokymosi, socialiniam, 

pilietiniam ir profesiniam dalyvių 

tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir 

dokumentuoti tokiose stažuotės ir darbo 

vietose įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus 

atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir 

ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. 

gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje 

(14) Siekiant užtikrinti Europos 

solidarumo korpuso vietų poveikį 

asmeniniam, mokymosi, socialiniam, 

pilietiniam ir profesiniam dalyvių 

tobulėjimui, reikėtų parengti gebėjimų, 

įgytų dalyvaujant Europos solidarumo 

korpuso darbe, patvirtinimo sistemą ir 

tinkamai nustatyti ir dokumentuoti tokiose 

stažuotės ir darbo vietose įgytas žinias, 

įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į 
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dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

rezultatų patvirtinimo22. 

nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip 

rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. 

Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų 

patvirtinimo22. 

_______________ _________________ 

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos 

rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi 

ir savišvietos rezultatų patvirtinimo 

(OL C 398, 2012 12 22, p. 1). 

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos 

rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi 

ir savišvietos rezultatų patvirtinimo 

(OL C 398, 2012 12 22, p. 1). 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) Reikėtų numatyti kokybės ženklą 

siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 

organizacijos laikytųsi Europos solidarumo 

korpuso chartijos principų ir reikalavimų, 

susijusių su jų teisėmis ir pareigomis 

visuose solidarumo veiklos etapuose. 

Kokybės ženklas turėtų būti būtinoji 

dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas neturėtų 

reikšti, kad finansavimas iš Europos 

solidarumo korpuso bus skiriamas 

automatiškai. 

(15) Reikėtų numatyti kokybės ženklą 

siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 

organizacijos laikytųsi Europos solidarumo 

korpuso chartijos principų ir reikalavimų, 

susijusių su jų teisėmis ir pareigomis 

visuose solidarumo veiklos etapuose. 

Kokybės ženklas, grindžiamas bendrais 

Sąjungos mastu pripažintais kriterijais, 
turėtų būti būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet 

jo gavimas neturėtų reikšti, kad 

finansavimas iš Europos solidarumo 

korpuso bus skiriamas automatiškai. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) Europos solidarumo korpuso 

išteklių centras turėtų padėti 

įgyvendinančioms institucijoms, Europos 

solidarumo korpuso veikloje 

dalyvaujančioms organizacijoms ir 

jaunuoliams siekiant gerinti korpuso 

įgyvendinimo ir veiklos kokybę, taip pat 

tobulinti vykdant tokią veiklą įgytų 

(16) Europos solidarumo korpuso 

išteklių centras turėtų padėti 

įgyvendinančioms institucijoms, Europos 

solidarumo korpuso veikloje 

dalyvaujančioms organizacijoms ir 

jaunuoliams siekiant gerinti korpuso 

įgyvendinimo ir veiklos kokybę, taip pat 

tobulinti vykdant tokią veiklą įgytų 
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gebėjimų nustatymą ir patvirtinimą. gebėjimų nustatymą, patvirtinimą ir 

sertifikavimą. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) Europos solidarumo korpuso 

portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant 

užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti 

prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti 

vieno langelio mechanizmą ir 

suinteresuotiesiems asmenims, ir 

organizacijoms, be kita ko, registruojantis, 

nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, 

kuriant tinklus ir vykdant virtualius 

mainus, rengiant mokymą internetu, 

teikiant kalbinę paramą ir paramą paskyrus 

į vietą bei atliekant kitas naudingas 

funkcijas, kurių gali prireikti ateityje. 

(17) Europos solidarumo korpuso 

portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant 

prisidėti prie galimybės nesunkiai 

prisijungti prie Europos solidarumo 

korpuso ir sukurti vieno langelio 

mechanizmą ir suinteresuotiesiems 

asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, 

informuojant apie savanoriškos veiklos 

vietas, registruojantis, nustatant ir derinant 

poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir 

vykdant virtualius mainus, rengiant 

mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą 

ir paramą prieš paskiriant ir paskyrus į 

vietą bei atliekant kitas naudingas 

funkcijas, kurių gali prireikti ateityje ir 

kurios turėtų būti susietos su visuomenės 

vystymusi. Europos solidarumo korpuso 

portalo teikiamos paslaugos turėtų 

prisidėti prie paslaugų, kurias jau teikia 

dalyvaujančios organizacijos, ir jas 

papildyti. Turėtų būti užtikrinta sąveika 

su Europos jaunimo portalu. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) Siekiant užtikrinti pagal programas, 

kuriomis prisidedama prie Europos 

solidarumo korpuso, remiamos veiklos 

tęstinumą, finansinė parama solidarumo 

(19) Siekiant užtikrinti pagal programas, 

kuriomis prisidedama prie Europos 

solidarumo korpuso, remiamos veiklos 

tęstinumą, finansinė parama solidarumo 
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veiklos vietoms ir projektams turėtų būti 

preliminariai paskirstoma taip: 80 proc. – 

savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams, 20 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 

veiklos vietoms ir projektams turėtų būti 

preliminariai paskirstoma taip: 70 proc. – 

savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams, 30 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį 

reikėtų parengti nuostatas, pagal kurias 

dalyvaujančios šalys galėtų skirti 

papildomą nacionalinį finansavimą pagal 

Europos solidarumo korpuso taisykles. 

(20) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį, 

dalyvaujančios šalys turėtų galėti skirti 

papildomą nacionalinį, regioninį ar vietos 

finansavimą pagal Europos solidarumo 

korpuso taisykles. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) Civilinė sauga ir humanitarinė 

pagalba negali priklausyti nuo jaunimo, 

dalyvaujančio Europos solidarumo 

korpuso iniciatyvoje. Komisija ir valstybės 

narės turėtų užtikrinti nuolatines 

investicijas į struktūruotą civilinę saugą ir 

humanitarinę pagalbą. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) Be valstybių narių, galimybę 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje taip pat turėtų turėti kitos šalys 

pagal dvišalius susitarimus. Toks 

(22) Be valstybių narių, galimybę 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje taip pat turėtų turėti kitos šalys 

pagal dvišalius susitarimus, ypač su 



 

PE608.135v02-00 14/43 AD\1138578LT.docx 

LT 

dalyvavimas prireikus užtikrinamas 

pasinaudojant papildomais asignavimais, 

kurie turi būti teikiami pagal su 

suinteresuotosiomis šalimis sutartą tvarką. 

Europos laisvosios prekybos asociacijos 

(ELPA) šalimis, Rytų partnerystės šalimis, 

šalimis, kurioms taikoma Europos 

kaimynystės politika, stojančiosioms 

šalimis, šalimis kandidatėmis ir 

potencialiomis kandidatėmis, ypač 

tarpvalstybinių programų atveju. Toks 

dalyvavimas prireikus užtikrinamas 

pasinaudojant papildomais asignavimais, 

kurie turi būti teikiami pagal su 

suinteresuotosiomis šalimis sutartą tvarką. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) Europos solidarumo korpusas turėtų 

būti skirtas 18–30 metų jaunuoliams. 

Norint dalyvauti Europos solidarumo 

korpuso siūlomoje veikloje reikėtų 

pirmiausia užsiregistruoti Europos 

solidarumo korpuso portale. 

(23) Europos solidarumo korpusas turėtų 

būti skirtas 18–30 metų jaunuoliams. 

Norint dalyvauti Europos solidarumo 

korpuso siūlomoje veikloje reikėtų 

pirmiausia užsiregistruoti Europos 

solidarumo korpuso portale. Prireikus 

turėtų būti numatytos kitos papildomos 

registravimosi priemonės, siekiant 

sudaryti palankias sąlygas dalyvauti 

visiems jaunuoliams – ypač esantiems 

labiausiai pažeidžiamoje padėtyje ir 

neturintiems skaitmeninio raštingumo 

įgūdžių. Šiuo tikslu galėtų būti 

naudojamasi esamomis 

koordinuojančiųjų ir siunčiančiųjų 

organizacijų taikomomis paraiškų teikimo 

procedūromis. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23a) Reikia propaguoti platesnio masto 

politikos strategiją, kuria būtų siekiama 

Europoje sukurti savanoriškai veiklai 
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palankią aplinką ir kuri, užuot dubliavusi 

kitas vykdomas programas, stiprintų 

sėkmingas esamas iniciatyvas, kaip antai 

Europos savanorių tarnyba. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23b) Jaunimo judumas turėtų būti 

užtikrintas ir pagal programą „Eurail 

Youthpass“. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad 

Europos solidarumo korpuso remiamoje 

veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, 

visų pirma turintys nepalankiausias 

sąlygas. Tad reikėtų įgyvendinti ypatingas 

priemones, kuriomis būtų skatinama 

socialinė įtrauktis, palankių sąlygų 

neturinčių jaunuolių dalyvavimas, 

atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su 

atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių 

ir teritorijų atokumu24. Be to, 

dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, 

kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir 

administracinių kliūčių šalinimo priemonės 

ir būtų užtikrintas sklandus Europos 

solidarumo korpuso veikimas. Be kita ko, 

jei įmanoma ir nepažeidžiant Šengeno 

acquis ir Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų 

šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, 

reikia spręsti administracinius klausimus, 

dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir 

leidimus gyventi. 

(24) Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad 

Europos solidarumo korpuso remiamoje 

veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, 

visų pirma turintys nepalankiausias 

sąlygas. Tad reikėtų įgyvendinti ypatingas 

priemones, kuriomis būtų skatinama 

socialinė įtrauktis, palankių sąlygų 

neturinčių jaunuolių dalyvavimas, 

atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su 

atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių 

ir teritorijų atokumu24. Labai svarbu, kad 

nacionalinės agentūros iš anksto 

apmokėtų jaunuolių keliones, kad jie 

neturėtų prašyti padengti išlaidas vėliau. 
Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti 

pastangas, kad būtų priimtos visos 

tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių 

šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas 

sklandus Europos solidarumo korpuso 

veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir 

nepažeidžiant Šengeno acquis ir Sąjungos 

teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių 

atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti 

administracinius klausimus, dėl kurių kyla 
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sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi. 

_________________ _________________ 

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos 

(UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir 

(arba) privačiosios įstaigos ir institucijos 

gali dalyvauti programose pagal 2001 m. 

lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 

2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų 

ir Europos bendrijos asociacijos 

(OL L 314, 2001 11 30, p. 1). 

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos 

(UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir 

(arba) privačiosios įstaigos ir institucijos 

gali dalyvauti programose pagal 2001 m. 

lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 

2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų 

ir Europos bendrijos asociacijos 

(OL L 314, 2001 11 30, p. 1). 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) Bet koks subjektas, norintis 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar 

finansavimas užtikrinamas iš Europos 

solidarumo korpuso biudžeto, kitos 

Sąjungos programos arba kito finansavimo 

šaltinio, turėtų gauti kokybės ženklą, jeigu 

tenkinamos visos taikytinos sąlygos. 

Kokybės ženklo suteikimo procedūrą 

turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo 

korpuso įgyvendinančios institucijos. 

Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai 

vertinti iš naujo ir galima atšaukti, jeigu 

atliekant patikrinimą nustatoma, kad 

sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, 

nebetenkinamos. 

(25) Bet koks subjektas, norintis 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar 

finansavimas užtikrinamas iš Europos 

solidarumo korpuso biudžeto, kitos 

Sąjungos programos arba kito finansavimo 

šaltinio, turėtų gauti kokybės ženklą, jeigu 

tenkinamos visos taikytinos sąlygos. 

Kokybės ženklo suteikimo procedūrą 

turėtų nuolat viešai ir skaidriai vykdyti 

Europos solidarumo korpuso 

įgyvendinančios institucijos. Suteiktą 

kokybės ženklą reikėtų reguliariai vertinti 

iš naujo ir galima atšaukti, jeigu atliekant 

patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, 

kuriomis jis buvo suteiktas, 

nebetenkinamos. 
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Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) Subjektas, norintis pateikti paraišką 

finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti vietas 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą, turėtų pirmiausia gauti kokybės 

ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Šis 

reikalavimas neturėtų būti taikomas 

fiziniams asmenims, siekiantiems gauti 

finansinę paramą neoficialios Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupės vardu 

jos solidarumo projektams įgyvendinti. 

(26) Subjektas, norintis pateikti paraišką 

finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti vietas 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą, turėtų pirmiausia gauti kokybės 

ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Šis 

reikalavimas neturėtų būti taikomas 

fiziniams asmenims, siekiantiems gauti 

finansinę paramą neoficialios Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupės vardu 

jos programoms ir solidarumo projektams 

įgyvendinti. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (27a) Vertinant projektų kokybę svarbus 

kriterijus turėtų būti vietos bendruomenių 

poreikiai ir lūkesčiai. Todėl turėtų būti 

nustatyti ir kasmet iš naujo įvertinami 

atitinkami rodikliai. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) Europos, nacionaliniu ir vietos 

lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą 

informavimą, viešinimą ir informacijos 

apie galimybes ir Europos solidarumo 

korpuso remiamų veiksmų rezultatus 

sklaidą. Informavimo, viešinimo ir 

informacijos sklaidos veiklą reikėtų 

vykdyti pasitelkiant visas Europos 

(28) Europos, nacionaliniu, regioniniu ir 

vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti 

tinkamą informavimą, viešinimą ir 

informacijos apie galimybes ir Europos 

solidarumo korpuso remiamų veiksmų 

rezultatus sklaidą. Informavimo, viešinimo 

ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų 

vykdyti pasitelkiant visas Europos 
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solidarumo korpuso įgyvendinančias 

institucijas, prireikus padedant kitiems 

pagrindiniams suinteresuotiesiems 

subjektams. 

solidarumo korpuso įgyvendinančias 

institucijas, prireikus padedant kitiems 

pagrindiniams suinteresuotiesiems 

subjektams, nedidinant biurokratijos. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) Siekiant užtikrinti finansiniu 

požiūriu patikimą Europos solidarumo 

korpuso įgyvendinimą ir išsamią stebėseną 

nacionaliniu lygmeniu svarbu pasitelkti 

nacionalines institucijas, atsakingas už 

Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 

III skyriuje išvardytų veiksmų valdymą. 

(31) Siekiant užtikrinti finansiniu 

požiūriu patikimą Europos solidarumo 

korpuso įgyvendinimą ir išsamią stebėseną 

nacionaliniu lygmeniu svarbu pasitelkti – ir 

prireikus sustiprinti – nacionalines 

institucijas, atsakingas už Reglamento (ES) 

Nr. 1288/2013 III skyriuje išvardytų 

veiksmų valdymą. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) Laikydamasi Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių26, 

Komisija turėtų patvirtinti darbo programas 

ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir 

Tarybai. Darbo programoje turėtų būti 

numatytos priemonės, kurias reikėtų 

įgyvendinti atsižvelgiant į bendruosius ir 

konkrečius Europos solidarumo korpuso 

tikslus, atrankos ir dotacijų skyrimo 

kriterijai ir kiti svarbūs dalykai. Darbo 

programos ir jų pakeitimai turėtų būti 

tvirtinami įgyvendinimo aktais pagal 

nagrinėjimo procedūrą. 

(35) Laikydamasi Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių26, 

Komisija turėtų patvirtinti darbo programas 

ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir 

Tarybai. Darbo programoje turėtų būti 

numatytos įgyvendinimo priemonės, kurias 

reikėtų įgyvendinti atsižvelgiant į 

bendruosius ir konkrečius Europos 

solidarumo korpuso tikslus, atrankos ir 

dotacijų skyrimo kriterijai ir kiti svarbūs 

dalykai. Darbo programos ir jų pakeitimai 

turėtų būti tvirtinami įgyvendinimo aktais 

pagal nagrinėjimo procedūrą. 

_________________ _________________ 
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26 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

(OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

26 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

(OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 

sukurti Europos solidarumo korpusą, 

valstybės narės negali deramai pasiekti, o 

dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų 

geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 

laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 

straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 

Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 

proporcingumo principą, kaip įtvirtinta 

minėtame straipsnyje, šiuo reglamentu 

nesiekiama daugiau nei būtina šiems 

tikslams įgyvendinti. 

(36) Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 

sukurti Europos solidarumo korpusą, vien 

tik valstybės narės negali pasiekti, o dėl jo 

masto ir poveikio to tikslo būtų geriau 

siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 

Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 

nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 

gali patvirtinti priemones. Pagal 

proporcingumo principą, kaip įtvirtinta 

minėtame straipsnyje, šiuo reglamentu 

nesiekiama daugiau nei būtina šiems 

tikslams įgyvendinti. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (40a) Atsižvelgiant į palyginti nedidelį 

programos biudžetą, Europos solidarumo 

korpusui priskirti Komisijos darbuotojai 

turėtų būti perskirti nedarant papildomo 

finansinio poveikio. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) solidarumo veikla – veikla, kuria 

siekiama tenkinti nepatenkintus 

visuomenės poreikius bendruomenės 

naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, 

mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 

tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą 

vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant 

tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, 

pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir 

mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, 

verslumu (visų pirma, socialiniu 

verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu 

dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, 

klimato politika, nelaimių prevencija, 

pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, 

žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne 

maisto produktų tiekimu, sveikata ir 

gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu 

lavinimu ir sportu, socialine parama ir 

gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir 

integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu 

ir sanglauda; 

1) solidarumo veikla – veikla, kuria 

siekiama spręsti pagrindines visuomenės 

problemas bendruomenės ar visos 

Sąjungos naudai, kartu skatinant asmens 

asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir 

profesinį tobulėjimą paskiriant asmenį į 

tam tikrą vietą, įgyvendinant projektus arba 

vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose 

srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu 

ir mokymu, įskaitant apie naująsias 

technologijas, užimtumu, lyčių lygybe, 

verslumu (visų pirma, socialiniu ir tvariu 

verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu 

dalyvavimu, darbu su jaunimu, aplinkos ir 

gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių 

prevencija, pasirengimu joms ir jų 

padarinių šalinimu, žemės ūkiu, įskaitant 

socialinį ūkininkavimą, ir kaimo plėtra, 

maisto ir ne maisto produktų tiekimu, 

sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, 

fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama 

ir gerove, socialine įtrauktimi, ypač 

marginalizuotų bendruomenių veikla, 

skirta pagyvenusiems asmenims, 

neįgaliesiems ir kitiems žmonėms, 

kuriems reikalinga kitų pagalba, kartų 

solidarumu, trečiųjų šalių piliečių 

priėmimu ir integravimu, teritoriniu 

bendradarbiavimu ir sanglauda; šiai veiklai 

būdinga: terminuotas laikotarpis, aiškūs 

tikslai, turinys, uždaviniai, struktūra ir 

programa; teikiama tinkama finansinė 

parama; 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) dalyvis – jaunas asmuo, 

užsiregistravęs Europos solidarumo 

korpuso portale ir dalyvaujantis 

dalyvaujančios organizacijos siūlomoje 

2) dalyvis – jaunas 18–30 m. amžiaus 

asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo 

korpuso portale ir dalyvaujantis kokybės 

ženklu sertifikuotos dalyvaujančios 
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solidarumo veikloje pagal Europos 

solidarumo korpuso programą; 

organizacijos siūlomoje solidarumo 

veikloje arba projekte pagal Europos 

solidarumo korpuso programą; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) palankių sąlygų neturintys 

jaunuoliai – asmenys, kuriems reikia 

papildomos paramos dėl negalios, 

mokymosi sunkumų, ekonominių kliūčių, 

kultūrinių skirtumų, sveikatos problemų, 

socialinių kliūčių, geografinių kliūčių; 

3) palankių sąlygų neturintys 

jaunuoliai – asmenys, kuriems reikia 

papildomos paramos dėl negalios, 

mokymosi sunkumų, ekonominių ar 

socialinių kliūčių, sveikatos problemų, 

geografinių kliūčių arba kurie susiduria su 

bet kokio pobūdžio diskriminacija; 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) dalyvaujanti organizacija – bet koks 

viešasis arba privatusis subjektas, kuriam 

suteiktas Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklas, siūlantis vietą Europos 

solidarumo korpuso dalyviui arba 

vykdantis kitokią veiklą pagal Europos 

solidarumo korpuso programą; 

4) dalyvaujanti organizacija – bet koks 

viešasis arba privatusis subjektas, kuriam 

suteiktas Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklas, grindžiamas bendrais 

Sąjungos mastu pripažintais kriterijais, 

siūlantis vietą Europos solidarumo korpuso 

dalyviui arba vykdantis kitokią veiklą 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą; 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) savanoriška veikla – iki dvylikos 

mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti 

nemokama savanorių tarnyba, kurios metu 

6) savanoriška veikla – iki dvylikos 

mėnesių trunkanti nemokama savanorių 

tarnyba, kurios metu suteikiama galimybė 
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suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti 

su solidarumu susijusiose srityse 

veikiančių organizacijų kasdieniame darbe 

bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, 

labui, įskaitant aiškius mokymosi ir 

mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris 

galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus 

naudingi jo asmeniniam, mokymosi, 

socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir 

padės sudaryti daugiau galimybių jiems 

įsidarbinti. 

jaunuoliams dalyvauti su solidarumu 

susijusiose srityse veikiančių organizacijų 

kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose 

vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius 

mokymosi ir mokymo aspektus, kad 

jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir 

gebėjimų, kurie bus naudingi jo 

asmeniniam, mokymosi ir socialiniam 

tobulėjimui; šiai veiklai būdingas 

terminuotas laikotarpis, aiškūs tikslai, 

turinys, uždaviniai, struktūra ir 

programa; tinkama finansinė parama; 

savanoriška veikla nei iš dalies, nei 

visiškai nepakeičia apmokamo darbo; 

_________________  

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 

5 dienas per savaitę po 7 valandas per 

dieną. 

 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7) savanorių grupių veiklos vietos – 

vietos, kuriose Europos solidarumo 

korpuso dalyvių iš įvairių dalyvaujančių 

šalių grupės gali kartu užsiimti savanoriška 

veikla ir, atlikdamos fizinį ar protinį darbą, 

siekti bendro tikslo bei įgyvendinti 

bendruomenei naudingą projektą, kurio 

trukmė gali būti nuo dviejų savaičių iki 

dviejų mėnesių; 

7) savanorių grupių veiklos vietos – 

dalyvaujančiosios organizacijos parengtos 

vietos, kuriose Europos solidarumo 

korpuso dalyvių iš įvairių dalyvaujančių 

šalių grupės gali kartu užsiimti savanoriška 

veikla ir, atlikdamos fizinį ar protinį darbą, 

siekti bendro tikslo bei įgyvendinti 

bendruomenei naudingą projektą, kurio 

trukmė gali būti nuo dviejų savaičių iki 

dviejų mėnesių; 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8) stažuotė – dviejų–dvylikos mėnesių 

trukmės darbo praktika, kurią pagal raštu 

8) stažuotė – terminuotą dviejų–

dvylikos mėnesių laikotarpį trunkanti 



 

AD\1138578LT.docx 23/43 PE608.135v02-00 

 LT 

sudarytą stažuotės sutartį apmoka Europos 

solidarumo korpuso dalyvį priimanti 

organizacija, kurią sudaro mokymosi ir 

mokymo dalys ir kurioje dalyvaujama 

siekiant įgyti praktinės ir profesinės 

patirties ir daugiau galimybių įsidarbinti ir 

lengviau susirasti nuolatinę darbo vietą; 

darbo praktika, kurią pagal raštu sudarytą 

stažuotės sutartį apmoka Europos 

solidarumo korpuso dalyvį priimanti 

organizacija, kurią sudaro mokymosi ir 

mokymo dalys, aiškūs tikslai, turinys, 

uždaviniai, struktūra ir programa; ir 

kurioje dalyvaujama siekiant įgyti 

praktinės ir profesinių žinių ir patirties ir 

daugiau galimybių įsidarbinti ir lengviau 

susirasti nuolatinę darbo vietą; savanoriška 

veikla nei iš dalies, nei visiškai nepakeičia 

apmokamo darbo; 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10) solidarumo projektas – dviejų–

dvylikos mėnesių trukmės vietos 

iniciatyva, kurią sukuria ir įgyvendina bent 

penkių Europos solidarumo korpuso 

dalyvių grupės, kurios atsižvelgdamos į 

bendresnę Europos perspektyvą siekia 

spręsti pagrindines vietos bendruomenės 

problemas; 

10) solidarumo projektas – dviejų–

dvylikos mėnesių trukmės vietos, 

regioninė ar tarpvalstybinė iniciatyva, 

kurią sukuria ir įgyvendina Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupės arba 

dalyvaujančioji organizacija, kuri (-os) 

atsižvelgdama (-os) į bendresnę Europos 

perspektyvą siekia spręsti pagrindines 

vietos bendruomenės problemas; 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11) kokybės ženklas – viešojo ar 

privačiojo subjekto arba tarptautinės 

organizacijos, norinčios siūlyti vietas, į 

kurias gali būti paskiriama pagal Europos 

solidarumo korpuso programą, 

sertifikavimas vykdant procedūrą, kurios 

tikslas – užtikrinti Europos solidarumo 

korpuso chartijos principų ir reikalavimų 

laikymąsi; 

11) kokybės ženklas – 2 straipsnio 

4 punkte nurodyto pelno nesiekiančio 

viešojo ar privačiojo subjekto arba 

tarptautinės organizacijos, norinčios siūlyti 

vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal 

Europos solidarumo korpuso programą, 

sertifikavimas, grindžiamas bendrais 

Sąjungos mastu pripažintais kriterijais, 
vykdant procedūrą, kurios tikslas – 

užtikrinti Europos solidarumo korpuso 
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chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi; 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

14) Europos solidarumo korpuso 

portalas – internetinė priemonė, kuria 

internetu teikiamos tam tikros paslaugos 

Europos solidarumo korpuso dalyviams ir 

dalyvaujančioms organizacijoms, be kita 

ko, teikiama informacija apie Europos 

solidarumo korpusą, registruojami dalyviai, 

atliekama vietų, į kurias gali būti 

paskiriama, paieška dalyviams, skelbiama 

siūlomų vietų reklama, atliekama jų 

paieška, atliekama galimų projekto 

partnerių paieška, tvarkomi kontaktai, vietų 

ir projektų pasiūlymai, mokymas, 

komunikacijos ir tinklų kūrimo veikla, 

teikiama informacija ir skelbiami 

pranešimai apie galimybes ir kitas su 

Europos solidarumo korpusu susijusias 

svarbias naujienas. 

14) Europos solidarumo korpuso 

portalas – vieno langelio principu 

veikianti internetinė priemonė, kuria 

internetu teikiama atitinkama informacija 

ir tam tikros paslaugos Europos solidarumo 

korpuso dalyviams ir dalyvaujančioms 

organizacijoms, papildant dalyvaujančių 

organizacijų jau teikiamas paslaugas, 

susijusias, be kita ko, su informacijos apie 

Europos solidarumo korpusą teikimu, 

registruojami dalyviai, užmezgami 

dalyvaujančių organizacijų ir dalyvių 

ryšiai, atliekama vietų, į kurias gali būti 

paskiriama, paieška dalyviams, skelbiama 

siūlomų vietų reklama, atliekama jų 

paieška, atliekama galimų projekto 

partnerių paieška, tvarkomi kontaktai, vietų 

ir projektų pasiūlymai, mokymas, 

komunikacijos ir tinklų kūrimo veikla, 

teikiama informacija ir skelbiami 

pranešimai apie galimybes, sukuriamas 

grįžtamosios informacijos apie vietų 

kokybę teikimo mechanizmas ir 

pranešamos kitos su Europos solidarumo 

korpusu susijusios svarbios naujienos, 

sykiu užtikrinant sąveiką su Europos 

jaunimo portalu. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europos solidarumo korpuso tikslas – 

stiprinti jaunuolių ir organizacijų 

dalyvavimą kokybiškoje solidarumo 

Europos solidarumo korpuso tikslas – 

skatinti solidarumą kaip pagrindinę 

Europos projekto vertybę stiprinant 
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veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams 

kaip priemonė, kuria jie gali padėti 

padidinti sanglaudą ir solidarumą 

Europoje, remti bendruomenes ir spręsti 

visuomenės problemas. 

jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą 

kokybiškoje solidarumo veikloje, 

prieinamoje visiems jaunuoliams kaip 

priemonė, kuria jie gali padėti padidinti 

sanglaudą ir solidarumą Europoje, remti 

vietos bei regionų bendruomenes ir visą 

Sąjungą ir sudaryti sąlygas greitai ir 

veiksmingai pradėti vykdyti projektus, 

kuriais būtų reaguojama į visuomenės 

problemas, vadovaujantis Darnaus 

vystymosi darbotvarke iki 2030 m., ir 

Sąjungoje, ir trečiosiose šalyse. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) padedant dalyvaujančioms 

organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas 

galimybes jaunuoliams dalyvauti 

solidarumo veikloje kartu tobulinant 

asmeninius, mokymosi, socialinius, 

pilietinius ir profesinius įgūdžius ir 

gebėjimus, įgyjant daugiau galimybių 

įsidarbinti ir lengviau patekti į darbo rinką, 

be kita to, remiant jaunųjų savanorių, 

stažuotojų ir darbuotojų judumą; 

a) padedant dalyvaujančioms 

organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas 

galimybes jaunuoliams dalyvauti 

solidarumo veikloje kartu įgyjant daugiau 

žinių ir tobulinant asmeninius, mokymosi, 

socialinius, pilietinius ir profesinius 

įgūdžius ir gebėjimus, įgyjant daugiau 

galimybių įsidarbinti ir lengviau patekti į 

darbo rinką, be kita to, remiant jaunųjų 

savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumą; 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) užtikrinti, kad solidarumo veikla, 

kurioje Europos solidarumo korpuso 

dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų 

tenkinti konkrečius nepatenkintus 

visuomenės poreikius ir stiprinti 

bendruomenes ir būtų kokybiška ir kad jos 

rezultatai būtų tinkamai patvirtinami. 

b) užtikrinti, kad solidarumo veikla, 

kurioje Europos solidarumo korpuso 

dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų 

tenkinti konkrečias pagrindines 

visuomenės problemas, pvz., socialinės 

integracijos, aplinkos apsaugos, klimato 

kaitos ir gaivalinių nelaimių padarinių 

mažinimo ir švelninimo srityse, kad ji 

padėtų stiprinti vietos ir regionų 
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bendruomenes, būtų kokybiška ir kad jos 

rezultatai būtų tinkamai patvirtinami. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos solidarumo korpuso 

veiksmai suderinami su svarbiomis 

politikos kryptimis ir programomis, 

susijusiomis su 2 straipsnio 1 dalyje 

išvardytomis sritimis, ir veikiančiais 

Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su 

Europos solidarumo korpuso veikla, ir juos 

papildo. 

1. Europos solidarumo korpuso 

veiksmai suderinami su svarbiomis 

Sąjungos politikos kryptimis ir 

programomis, susijusiomis su 2 straipsnio 

1 dalyje išvardytomis sritimis, ir 

veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, 

susijusiais su Europos solidarumo korpuso 

veikla, ir juos papildo. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija ir dalyvaujančios šalys 

bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo 

ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių 

programų ir sistemų, susijusių su 

solidarumu, švietimu, profesiniu mokymu 

ir jaunimu, ir veiksmų pagal Europos 

solidarumo korpuso programą darną. Tie 

veiksmai grindžiami tam tikrais gerosios 

patirties pavyzdžiais ir jau vykdomomis 

programomis. 

2. Komisija ir dalyvaujančios šalys 

bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo 

ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių, 

regioninių ir vietos programų ir sistemų, 

susijusių su solidarumu, švietimu, 

profesiniu mokymu, neformaliuoju 

mokymusi, savišvieta ir jaunimu, ir 

veiksmų pagal Europos solidarumo 

korpuso programą darną. Tie veiksmai 

grindžiami tam tikrais gerosios patirties 

pavyzdžiais ir jau vykdomomis 

programomis. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) solidarumo veiklos vietos, projektai 

ir tinklų kūrimo veikla; 

a) solidarumo projektai ir tinklų 

kūrimo veikla; 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) solidarumo veiklos vietos 

(savanoriškos veiklos, stažuotės arba darbo 

vietos), įskaitant individualias ir savanorių 

grupių veiklos vietas tarpvalstybiniu ir 

šalies vidaus lygmenimis; 

a) solidarumo veiklos vietos 

(savanoriškos veiklos, stažuotės arba darbo 

vietos), įskaitant individualias ir savanorių 

grupių veiklos vietas; 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Europos solidarumo korpuso 

veikloje dalyvaujančių asmenų ir 

organizacijų tinklų kūrimo veikla. 

c) Europos solidarumo korpuso 

veikloje dalyvaujančių asmenų ir 

organizacijų tinklų kūrimo veikla, kuri turi 

visapusiškai derėti su pasitvirtinusia 

vietoje sukaupta patirtimi, visų pirma 

gerąja savanoriškos veiklos ir civilinės 

saugos praktika, ir ją papildo. 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) priemonės, kuriomis siekiama 

užtikrinti solidarumo veiklos vietų kokybę, 

įskaitant mokymą, kalbinę paramą, 

draudimą, paramą jau paskyrus į vietą, taip 

pat pažymėjimo, kuriuo būtų nustatomos ir 

a) priemonės, kuriomis siekiama 

užtikrinti solidarumo veiklos vietų 

kokybę – jos standartai nustatyti Europos 

solidarumo korpuso chartijoje, įskaitant 

išsamų mokymą prieš atvykimą į vietą ir į 
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patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, 

įgūdžiai ir gebėjimai, sukūrimą; 

ją jau atvykus, kalbinę paramą, teikiamą 

remiantis programos „Erasmus+“ 

kalbinės paramos internetu patirtimi, 

administracinę paramą dalyviams ir 

dalyvaujančioms organizacijoms, 

draudimą, paramą jau paskyrus į vietą, 

teikiamą kuratoriaus (vadovo), taip pat 

Europos mastu pripažinto pažymėjimo 

(remiantis „Youthpass“ patirtimi), kuriuo 

būtų nustatomos, nurodomos ir 

patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, 

įgūdžiai ir gebėjimai, sukūrimą; 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) ne pelno organizacijų, įskaitant 

jaunimo organizacijas ir pilietinės 

visuomenės organizacijas, vykdoma veikla 

ir priemonės, kuriomis remiami 

jaunuoliai, norintys prisijungti prie 

solidarumo veiklos ar rengiantys tokios 

veiklos vietas ir projektus; 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) subjektų, norinčių teikti vietas, į 

kurias gali būti paskiriama pagal Europos 

solidarumo korpuso programą, kokybės 

ženklo sukūrimas ir palaikymas siekiant 

užtikrinti Europos solidarumo korpuso 

chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi; 

b) subjektų, norinčių teikti vietas, į 

kurias gali būti paskiriama pagal Europos 

solidarumo korpuso programą, kokybės 

ženklo, suteikiamo remiantis bendrais 

Europos mastu pripažintais kriterijais, 
sukūrimas ir palaikymas siekiant užtikrinti 

Europos solidarumo korpuso chartijos 

principų ir reikalavimų laikymąsi; 
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Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Europos solidarumo korpuso 

portalo ir kitų svarbių internetinių 

paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir 

internetinių priemonių sukūrimas, 

palaikymas ir naujinimas. 

d) Europos solidarumo korpuso 

portalo ir kitų svarbių internetinių 

paslaugų, teikiamų visomis oficialiosiomis 

Sąjungos kalbomis, būtinų pagalbinių IT 

sistemų ir internetinių priemonių 

sukūrimas, palaikymas ir naujinimas. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Į 1 dalyje nurodytą sumą 

įtraukiamas 294 200 000 EUR1a 

finansinis paketas dabartinėmis kainomis, 

kurį sudaro finansiniai įnašai iš: 

 a) programos „Erasmus+“ – 

197 700 000 EUR dabartinėmis kainomis; 

 b) Užimtumo ir socialinių inovacijų 

programos – 10 000 000 EUR 

dabartinėmis kainomis; 

 c) nepaskirstytos maržos pagal 1a 

išlaidų kategoriją (įskaitant bendrąją 

įsipareigojimų maržą) – 86 500 000 EUR 

dabartinėmis kainomis. 

 __________________ 

 1a Šis finansinis paketas yra svarbiausia 

orientacinė suma, kaip tai suprantama 

pagal Europos Parlamento, Tarybos ir 

Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 

biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 

biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo (2013/C 373/01) 17 punktą. 
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Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Į 1 dalyje nurodytą sumą 

įtraukiamas 294 200 000 EUR33 

finansinis paketas dabartinėmis kainomis, 

taip pat finansiniai įnašai iš: 

2. 1a dalyje nurodyta suma 

papildoma finansiniais įnašais iš: 

__________________  

33 Finansinį paketą sudaro svarbiausia 

orientacinė suma, kaip tai suprantama 

pagal Europos Parlamento, Tarybos ir 

Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 

biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 

biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo (2013/C 373/01) 17 punktą. 

 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Finansinė parama 7 straipsnio 

1 dalies a ir b punktuose nurodytoms 

solidarumo veiklos vietoms ir projektams 

preliminariai paskirstoma taip: 80 proc. 

savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams; 20 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 

3. Finansinė parama 7 straipsnio 

1 dalies a ir b punktuose nurodytoms 

solidarumo veiklos vietoms ir projektams 

preliminariai paskirstoma taip: 70 proc. 

savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams; 30 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Dalyvaujanti šalis gali leisti naudos 

gavėjams naudoti nacionalines lėšas, 

kurios valdomos vadovaujantis Europos 

solidarumo korpuso taisyklėmis, ir šiuo 

6. Dalyvaujanti šalis, regiono ar 

vietos subjektas gali leisti naudos gavėjams 

naudoti papildomas lėšas, kurios valdomos 

vadovaujantis Europos solidarumo korpuso 
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tikslu naudoti decentralizuotas Europos 

solidarumo korpuso struktūras tol, kol ji 

užtikrina papildomą proporcingą šių 

struktūrų finansavimą. 

taisyklėmis, ir šiuo tikslu naudoti 

decentralizuotas Europos solidarumo 

korpuso struktūras tol, kol ji užtikrina 

papildomą proporcingą šių struktūrų 

finansavimą. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Siekiant supaprastinti 

reikalavimus naudos gavėjams, turėtų 

būti kiek įmanoma daugiau naudojamos 

vienkartinės išmokos, vieneto įkainiai ir 

finansavimas nustatyto dydžio sumomis. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos solidarumo korpuso 

veikloje dalyvauja valstybės narės. 

1. Europos solidarumo korpuso 

veikloje gali dalyvauti šios šalys: 

 a) valstybės narės; 

 b) stojančiosios šalys, šalys 

kandidatės ir potencialios šalys 

kandidatės, įgyvendinančios pasirengimo 

narystei strategiją, pagal tų šalių 

dalyvavimo Sąjungos programose 

bendruosius principus, sąlygas ir tvarką, 

nustatytus atitinkamuose bendruosiuose 

susitarimuose, Asociacijos tarybos 

sprendimuose ar panašiuose 

dokumentuose; 

 c) EEE susitarimą pasirašiusios 

ELPA šalys pagal to susitarimo sąlygas; 
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 d) tos šalys, kurioms taikoma 

Europos kaimynystės politika ir kurios yra 

sudariusios susitarimus su Sąjunga, pagal 

kuriuos joms numatyta galimybė 

dalyvauti Sąjungos programose, su 

sąlyga, kad su Sąjunga būtų sudaryti 

dvišaliai susitarimai dėl jų dalyvavimo 

Europos solidarumo korpuso veikloje 

sąlygų. 

 Europos solidarumo korpuso veikloje 

dalyvauja valstybės narės, kad pasitelkiant 

solidarumą ir Sąjungos veiksmus būtų 

didinama socialinė sanglauda. 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Be valstybių narių, galimybę 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje turi kitos šalys pagal dvišalius 

susitarimus. Bendradarbiavimas prireikus 

vykdomas pasinaudojant papildomais 

asignavimais, kurie turi būti teikiami pagal 

su tomis šalimis sutartą tvarką. 

2. Be valstybių narių, galimybę 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje turi kitos šalys pagal dvišalius ir 

daugiašalius susitarimus dėl 

tarpvalstybinių projektų su ES 

nepriklausančiomis Europos šalimis. 

Bendradarbiavimas prireikus vykdomas 

pasinaudojant papildomais asignavimais, 

kurie turi būti teikiami pagal su tomis 

šalimis sutartą tvarką. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 17–30 metų jaunuoliai, norintys 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje, registruojasi Europos solidarumo 

korpuso portale. Tačiau pradedant dirbti 

paskirtoje vietoje arba projekte 

įregistruotas jaunuolis yra ne jaunesnis nei 

18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų. 

1. 17–30 metų jaunuoliai, norintys 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje, registruojasi Europos solidarumo 

korpuso portale arba randa galimybių 

dalyvauti šioje programoje laikydamiesi 

koordinuojančiųjų ir siunčiančiųjų 

organizacijų numatytų jau taikomų 
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paraiškų teikimo procedūrų. Tačiau 

pradedant dirbti paskirtoje vietoje arba 

projekte įregistruotas jaunuolis yra ne 

jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 

30 metų. Šiame projekte jaunuoliai gali 

dalyvauti tiek kartų, kiek pageidauja, 

nepriklausomai nuo turimų vietų. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Jaunuolio paraiška dėl ilgesnio 

laikotarpio programos negali būti atmesta 

dėl to, kad projekto vykdymo laikotarpiu 

jam sueis 30 metų. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Įgyvendindamos šį reglamentą 

Komisija ir dalyvaujančios šalys užtikrina, 

kad būtų dedamos konkrečios pastangos 

siekiant skatinti socialinę įtrauktį, visų 

pirma palankių sąlygų neturinčių jaunuolių 

dalyvavimą. 

2. Įgyvendindamos šį reglamentą 

Komisija ir dalyvaujančios šalys užtikrina, 

kad būtų dedamos konkrečios pastangos 

siekiant skatinti socialinę įtrauktį, visų 

pirma palankių sąlygų neturinčių jaunuolių 

dalyvavimą, visiems dalyviams užtikrinant 

specializuotą mokymą savanoriškos 

veiklos srityje. 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos solidarumo korpuso 

veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar 

privatusis subjektas arba tarptautinės 

1. Europos solidarumo korpuso 

veikloje gali dalyvauti bet koks 

2 straipsnio 4 punkte nurodytas pelno 
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organizacijos, gavusios Europos 

solidarumo korpuso kokybės ženklą. 

nesiekiantis viešasis ar privatusis subjektas 

arba tarptautinės organizacijos, gavusios 

Europos solidarumo korpuso kokybės 

ženklą, atsižvelgiant į šio reglamento 

tikslus; taikant aiškias ir paprastas 

taisykles sudaromos lankstesnės patekimo 

į Europos solidarumo korpusą galimybės. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Atlikus vertinimą subjektui gali 

būti išduotas Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas 

reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti 

atšauktas. 

3. Atlikus vertinimą subjektui gali 

būti išduotas Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas 

reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti 

atšauktas, tačiau atlikus kitą vertinimą jis 

gali vėl būti suteiktas. Subjektų 

pakartotinio vertinimo rezultatai sudaro 

15 straipsnyje nurodyto vertinimo ir 

stebėsenos dalį ir jie būtinai įtraukiami į 

pažangos ataskaitą, kurią Komisija 

paskelbs 2020 m. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas 

viešasis ar privatusis subjektas ir 

solidarumo veiklą dalyvaujančiose šalyse 

vykdančios tarptautinės organizacijos gali 

teikti paraišką finansavimui gauti pagal 

Europos solidarumo korpuso programą. 

7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 

veiklos atveju dalyvaujanti organizacija 

įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą 

finansavimui gauti pagal Europos 

solidarumo korpuso programą. 

Įgyvendinant 7 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytus solidarumo projektus fiziniai 

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas 

viešasis ar privatusis subjektas ir 

solidarumo veiklą dalyvaujančiose šalyse 

vykdančios tarptautinės organizacijos gali 

teikti paraišką finansavimui gauti pagal 

Europos solidarumo korpuso programą. 

7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 

veiklos atveju dalyvaujanti organizacija 

įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą 

finansavimui gauti pagal Europos 

solidarumo korpuso programą. 

Įgyvendinant 7 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytus solidarumo projektus fiziniai 
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asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl 

finansavimo neoficialių Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu. 

asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl 

finansavimo neoficialių Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu. 

Lėšų panaudojimas ir paskirstymas turėtų 

būti vykdomas tokiu būdu, kad būtų 

užtikrintas veiksmingas ir greitas 

reagavimas į visuomenės problemas. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pažanga siekiant konkrečių tikslų 

vertinama taikant šiuos rodiklius: 

Pažanga siekiant konkrečių tikslų ir veiklos 

vietų kokybė vertinama taikant šiuos 

rodiklius: 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) į savanoriškos veiklos vietas 

paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir 

tarpvalstybiniu lygmenimis); 

a) į savanoriškos veiklos vietas 

paskirtų dalyvių skaičius pagal šalis, 

amžių ir lytį; 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) solidarumo projektų dalyvių 

skaičius; 

d) solidarumo projektų dalyvių 

skaičius pagal šalis, amžių ir lytį; 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklą turinčių organizacijų 

skaičius. 

e) Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklą turinčių organizacijų 

skaičius pagal šalis. 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) dalyvių, kurie gavo sertifikatą, 

pvz., „Youthpass“, diplomą ar kitos rūšies 

oficialų jų dalyvavimo Europos 

solidarumo korpuso programoje 

pripažinimo dokumentą, procentinė dalis 

pagal šalį, amžių ir lytį; 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 eb) dalyvių, kurie teigia, kad pagerino 

savo asmeninius, mokymosi, socialinius ir 

pilietinius įgūdžius, procentinė dalis pagal 

šalį, amžių ir lytį; 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ec) dalyvių, kurie teigia, kad pagerino 

savo kalbinius įgūdžius, procentinė dalis 

pagal šalį, amžių ir lytį; 
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Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ed) dalyvių, kurie teigia, kad ketina 

toliau dalyvauti solidarumo veikloje, 

procentinė dalis pagal šalį, amžių ir lytį; 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e e punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ee) neįgalių dalyvių procentinė dalis 

pagal šalį, amžių, lytį ir veiklos vietos 

pobūdį. 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Europos solidarumo korpuso portale taip 

pat sukuriamas grįžtamosios informacijos 

teikimo mechanizmas, siekiant gauti 

dalyvių pastabas apie veiklos vietų, į 

kurias jie buvo paskirti, kokybę. 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams 

po šio reglamento įsigaliojimo Komisija 

parengia išsamią šio reglamento rezultatų ir 

poveikio stebėsenos programą. 

Nepažeidžiant 1 dalies, ne vėliau kaip 

praėjus šešiems mėnesiams po šio 

reglamento įsigaliojimo Komisija parengia 

išsamią šio reglamento rezultatų ir 
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poveikio stebėsenos programą. 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Siekiant įvertinti patirtį, sukauptą 

vykdant Europos solidarumo korpuso 

iniciatyvą, praėjus ketveriems metams nuo 

.... [šio reglamento taikymo pradžios 

diena] Komisija paskelbia geriausios 

praktikos ataskaitą, kuria remiamasi 

nustatant būsimus politikos ir sanglaudos 

tikslus. 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendradarbiaudama su 

dalyvaujančiomis šalimis Komisija 

užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir 

paskesnius veiksmus, susijusius su visais 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą remiamais veiksmais. 

1. Bendradarbiaudama su 

dalyvaujančiomis šalimis Komisija 

užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir 

paskesnius veiksmus, susijusius su visais 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą remiamais veiksmais, ypač per 

IRT sprendimus, kaip antai portalas, 

kuriame informacija teikiama visomis 

oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, 

ypatingą dėmesį skirdama lygioms 

galimybėms ir prieinamumui. 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Informacijos perdavimo veikla taip 

pat prisidedama prie organizacinės 

3. Informacijos perdavimo veikla taip 

pat prisidedama prie organizacinės 
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komunikacijos veiklos, susijusios su 

Sąjungos politiniais prioritetais, jei jie yra 

susiję su šio reglamento bendruoju tikslu. 

komunikacijos veiklos, susijusios su 

Sąjungos politiniais prioritetais, jei jie yra 

susiję su šio reglamento bendruoju tikslu ir 

suteikia Sąjungai pridėtinės vertės ir 

matomumo. 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė institucija skiria 

nepriklausomą audito įstaigą. 

Nepriklausoma audito įstaiga pateikia 

auditoriaus nuomonę apie metinę valdymo 

deklaraciją, nurodytą Reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 

5 dalyje. 

1. Nacionalinė institucija, laikydamasi 

skaidrumo principo, skiria nepriklausomą 

audito įstaigą. Nepriklausoma audito 

įstaiga pateikia auditoriaus nuomonę apie 

metinę valdymo deklaraciją, nurodytą 

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 

60 straipsnio 5 dalyje. 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) nustatomi nacionalinių agentūrų 

vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms 

skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako 

nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės; 

a) nustatomi nacionalinių agentūrų 

vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms 

skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako 

nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės, 

atsižvelgiant į supaprastinimo 

reikalavimus, taigi nesukeliant 

papildomos naštos dalyvaujančioms 

organizacijoms; 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) įgyvendindama Europos 

solidarumo korpuso iniciatyvą, Europos 
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Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 

paskirta nacionaline institucija, atsakinga 

už Europos solidarumo korpusą. 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija, siekdama užtikrinti 

nuoseklų Europos solidarumo korpuso 

įgyvendinimą visose dalyvaujančiose 

šalyse, rengia reguliarius nacionalinių 

agentūrų tinklo narių posėdžius. 

7. Komisija, siekdama užtikrinti 

nuoseklų Europos solidarumo korpuso 

įgyvendinimą visose dalyvaujančiose 

šalyse, rengia reguliarius nacionalinių 

agentūrų tinklo narių ir kitų Europos 

solidarumo korpuso veikloje 

dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų 

posėdžius. 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nacionalinės agentūros atsako už 

pirminę dotacijų Europos solidarumo 

korpuso veiksmams, kuriuos joms pavesta 

valdyti, gavėjų kontrolę. Tos kontrolės 

tikslas – pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos 

dotacijos naudojamos numatytiems 

tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos 

taisyklių. 

3. Nacionalinės agentūros atsako už 

pirminę dotacijų Europos solidarumo 

korpuso veiksmams, kuriuos joms pavesta 

valdyti, gavėjų kontrolę. Tokia kontrolė 

yra proporcinga ir tinkama, jos tikslas – 

pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos 

naudojamos numatytiems tikslams ir 

laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių, 

atsižvelgiant į supaprastinimo 

reikalavimus, taigi nesukeliant 

papildomos naštos dalyvaujančioms 

organizacijoms. Be to, siekiant 

supaprastinti reikalavimus naudos 

gavėjams kiek įmanoma daugiau 

naudojamos vienkartinės išmokos, vieneto 

kainos arba vienodo dydžio finansavimas. 
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Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekdama įgyvendinti šį reglamentą 

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 

patvirtina darbo programas. Kiekvienoje 

darbo programoje užtikrinama, kad 3 ir 

4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 

konkretieji tikslai būtų nuosekliai 

įgyvendinami, ir nurodoma, kokių rezultatų 

tikimasi, taip pat nustatomas įgyvendinimo 

metodas ir bendra jos suma. Darbo 

programose taip pat aprašomi finansuotini 

veiksmai, nurodomos skirtingiems 

veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų 

nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai 

įgyvendinti, paskirstymas dalyvaujančioms 

šalims ir preliminarus įgyvendinimo 

tvarkaraštis. 

1. Siekdama įgyvendinti šį reglamentą 

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 

patvirtina darbo programas. Kiekvienoje 

darbo programoje užtikrinama, kad 3 ir 

4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 

konkretieji tikslai būtų nuosekliai 

įgyvendinami, ir nurodoma, kokių rezultatų 

tikimasi, taip pat nustatomas įgyvendinimo 

metodas ir bendra jos suma. Darbo 

programose taip pat aprašomi finansuotini 

veiksmai, įskaitant bendrus 

tarpvalstybinio lygmens veiksmus, 

nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos 

sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų 

valdytinai veiklai įgyvendinti, 

paskirstymas dalyvaujančioms šalims ir 

preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. 
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