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ĪSS PAMATOJUMS 

Solidaritāte, kas ir viens no Eiropas Savienības dibināšanas apsvērumiem, ir arī viena no 

Eiropas pamatvērtībām. Nebūs pārspīlēts apgalvojums, ka Eiropas Savienības sekmju stāsta 

pamatā ir solidaritāte. Tai ir liels potenciāls izraisīt iejūtību, savstarpējas rūpes un pozitīvu 

gan tautu, gan indivīdu mijiedarbību. Šā iemesla dēļ mums šī ideja Eiropiešu prātos ir jāuztur 

un jāpanāk tās īstenošana. 

Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka Eiropas Solidaritātes korpuss ir varens šā mērķa 

sasniegšanas līdzeklis un tāpēc viņš ļoti atzinīgi vērtē ideju, kas izskanēja 2016. gada 

14. septembra runā par Savienības lietu pārskatu, pēc kuras Komisija publiskoja 2016. gada 

7. decembra paziņojumu „Eiropas Solidaritātes korpuss” un 2017. gada 1. jūnija tiesību akta 

priekšlikumu. Visu Eiropas valstu jauniešu pieaugošā iesaistīšanās solidaritātes pasākumos 

var stiprināt solidaritāti un kohēziju visā Eiropā un sekmēt sociālo izaicinājumu risināšanu un 

apmierināt vajadzības, kas joprojām ir aktuālas dalībvalstīs un reģionos. Turklāt tā palīdzēs 

jauniem cilvēkiem attīstīties personīgi un profesionāli, apgūstot vērtīgas iemaņas. 

Atzinuma projekta sagatavotājs atbalsta tāda Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi, kurš 

galvenokārt īstenotu divu veidu darbības: solidaritātes projekti un brīvprātīgo norīkojums, no 

vienas puses, un stažēšanās un darba norīkojums, no otras puses. Ja pirmā veida darbību bez 

šaubām var uzskatīt par Eiropas Solidaritātes nākotnes pamatu, otra ir jāvērtē kā svarīga 

iespēja jauniem cilvēkiem iekļūt darba tirgū un iegūt iespēju strādāt vērtīgā darbvietā. Tādēļ 

atzinuma projekta sagatavotājs ierosina mazliet mainīt orientējošas budžeta sadales 

proporcijas, kas tiktu piešķirtas abiem darbību veidiem, un līdz 30 % palielināt finansiālo 

atbalstu, ko sniedz stažēšanās iespējām un darba iespējām. 

Kopējā Eiropas Solidaritātes korpusa darbības īstenošanai līdz 2020. gada 31. decembrim 

paredzētā summa sasniedz EUR 341 500 000, un, pateicoties tai varēs mobilizēt 100 

000 jauniešu veikt solidaritātes pasākumus. Atzinuma projekta sagatavotājs atbalsta 

Komisijas priekšlikumu piesaistīt šo summu no dažādām izveidotām ES programmām, tostarp 

EUR 35 000 000 no Eiropas Sociālā fonda. Viņš uzskata, ka šiem līdzekļiem galvenokārt būtu 

jānāk no tām Erasmus+ programmas apropriācijām, kas ir paredzētas to Eiropas Brīvprātīgo 

dienesta (EVS) darbību finansēšanai, kuras tagad ietilpst šīs regulas ietvaros atbalstīto 

darbības jomā. 

Atzinuma projekta sagatavotājs cer, ka priekšlikuma izstrādē tiks ņemta vērā pieredze un 

paraugprakse, ko izstrādāja EVS, un ar tā palīdzību tiks panākta sinerģija un papildināmība ar 

citiem ES fondiem un programmām, lai tas pēc iespējas īstenotu savu potenciālu. 

Reģionālās attīstības komiteja uzskata, ka iespēju vienkāršošana ir ārkārtīgi svarīgs faktors, 

kas uzlabo efektivitāti un uzlabo to projektu lietderību, kas tiek veikti ar ES budžeta atbalstu. 

Šā iemesla dēļ atzinuma projekta izstrādātājs ierosināja dažas izmaiņas, kuras saskaņojas ar šo 

principu un nodrošina to, lai līdzekļu ieguvēji netiktu apgrūtināti ar liekām prasībām un 

formalitātēm.  

Visbeidzot, atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka Eiropas Solidaritātes korpusam būs 

liela pozitīva ietekme ne tikai uz jauniem šādā veidā iesaistītiem cilvēkiem, bet arī uz 

reģionālām un vietējām kopienām, un tāpēc viņš ir apņēmies stiprināt šīs regulas vietējo un 

reģionālo aspektu. 

GROZĪJUMI 



 

PE608.135v02-00 4/43 AD\1138578LV.docx 

LV 

Reģionālās attīstības 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 

solidaritāte starp tās iedzīvotājiem un 

dalībvalstīm. Šī kopīgā vērtība nosaka 

Savienības rīcību un nodrošina 

nepieciešamo vienotību, risinot pašreizējās 

un turpmākās sabiedrības problēmas, kuru 

novēršanā Eiropas jaunieši vēlas sniegt 

ieguldījumu, praksē apliecinot savu 

solidaritāti. 

(1) Eiropas Savienības pamatā ir 

solidaritāte starp tās iedzīvotājiem un 

dalībvalstīm. Šī kopīgā vērtība nosaka 

Savienības rīcību, nodrošina nepieciešamo 

vienotību, risinot pašreizējās un turpmākās 

sabiedrības problēmas, kuru novēršanā 

Eiropas jaunieši vēlas sniegt ieguldījumu, 

praksē apliecinot savu solidaritāti, un 

stimulē jauniešu interesi par Eiropas 

kopīgo projektu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Komisija savā 2016. gada 

7. decembra paziņojumā “Eiropas 

Solidaritātes korpuss”18 uzsvēra vajadzību 

stiprināt pamatus darbam solidaritātes jomā 

visā Eiropā, nodrošināt jauniešiem vairāk 

un labākas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, aptverot virkni dažādu jomu, un 

atbalstīt valsts un vietējo dalībnieku 

centienus pārvarēt dažādas problēmas un 

krīzes. Paziņojums iezīmēja Eiropas 

Solidaritātes korpusa pirmā posma sākumu, 

kura gaitā ir mobilizētas astoņas dažādas 

ES programmas, lai jauniešiem visā ES 

piedāvātu brīvprātīgā darba, stažēšanās un 

nodarbinātības iespējas. Šo darbību 

ietvaros, neraugoties uz to, vai tās ir 

īstenotas pirms vai pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā, arī turpmāk jāpiemēro noteikumi un 

nosacījumi, kas ir paredzēti attiecīgajās 

Savienības programmās, ar kuru līdzekļiem 

(3) Komisija savā 2016. gada 

7. decembra paziņojumā “Eiropas 

Solidaritātes korpuss”18 uzsvēra vajadzību 

stiprināt pamatus darbam solidaritātes jomā 

visā Eiropā, nodrošināt jauniešiem vairāk 

un labākas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, aptverot virkni dažādu jomu, un 

atbalstīt valsts, reģionālo un vietējo 

dalībnieku centienus pārvarēt dažādas 

problēmas un krīzes. Paziņojums iezīmēja 

Eiropas Solidaritātes korpusa pirmā posma 

sākumu, kura gaitā ir mobilizētas astoņas 

dažādas ES programmas, lai jauniešiem 

visā ES piedāvātu brīvprātīgā darba, 

stažēšanās, personīgās attīstības līdzekļus 

un nodarbinātības iespējas. Šo darbību 

ietvaros, neraugoties uz to, vai tās ir 

īstenotas pirms vai pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā, arī turpmāk jāpiemēro noteikumi un 

nosacījumi, kas ir paredzēti attiecīgajās 
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tās ir finansētas Eiropas Solidaritātes 

korpusa pirmajā posmā. 

Savienības programmās, ar kuru līdzekļiem 

tās ir finansētas Eiropas Solidaritātes 

korpusa pirmajā posmā. 

_________________ _________________ 

18 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 

korpuss”, COM(2016) 942 final, 

7.12.2016. 

18 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 

korpuss”, COM(2016) 942 final, 

7.12.2016. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Jauniešiem būtu jānodrošina viegli 

pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 

apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 

kopienām, vienlaikus iegūstot noderīgu 

pieredzi, prasmes un kompetenci 

personīgajai, sociālajai, ar izglītības ieguvi 

saistītajai, profesionālajai un pilsoniskajai 

attīstībai, tādējādi uzlabojot savu 

nodarbināmību. Šīs darbības atbalstītu arī 

jauno brīvprātīgo, stažieru un darba ņēmēju 

mobilitāti. 

(4) Jauniešiem būtu jānodrošina viegli 

pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 

darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 

apliecināt savu apņemšanos sniegt 

dalībvalstu labumu kopienām, vienlaikus 

iegūstot noderīgu pieredzi, zināšanas, 

prasmes un kompetenci personīgajai, 

sociālajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 

profesionālajai un pilsoniskajai attīstībai, 

tādējādi uzlabojot savu nodarbināmību. Šīs 

darbības atbalstītu arī jauno brīvprātīgo, 

stažieru un darba ņēmēju mobilitāti. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Jauniešiem piedāvātajām 

solidaritātes darbībām būtu jābūt 

kvalitatīvām, proti, jāatbilst 

(5) Jauniešiem piedāvātajām 

solidaritātes darbībām vajadzētu būt 

kvalitatīvām, tajās būtu jāņem vērā to 
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neapmierinātām sabiedrības vajadzībām, 

jāsekmē kopienu stiprināšana, jāsniedz 

jauniešiem iespēja iegūt vērtīgas zināšanas 

un kompetenci, jābūt jauniešiem finansiāli 

pieejamām, un tās ir jāīsteno drošos un 

veselīgos apstākļos. 

prasmes un tām vajadzētu būt cieši 

saistītām ar sabiedrības attīstību, proti, 

jāatbilst galvenajiem sabiedrības 

izaicinājumiem, jāsekmē vietējo kopienu 

un sociālās kohēzijas stiprināšana, 

jāsniedz jauniešiem iespēja iegūt vērtīgas 

zināšanas, prasmes un kompetenci, jābūt 

jauniešiem finansiāli pieejamām, un tās ir 

jāīsteno drošos un veselīgos apstākļos. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 

Savienībā nodrošinātu vienotu 

kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 

darbībām. Būtu jānodrošina šā satvara 

saskaņotība un papildināmība ar citiem 

atbilstošiem Savienības politikas 

virzieniem un programmām. Eiropas 

Solidaritātes korpusa pamatā būtu jābūt 

spēkā esošo programmu, jo īpaši Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta, priekŗocībām un 

sinerģiju. Tam arī būtu jāpapildina darbs, 

ko dalībvalstis veic, lai saskaņā ar garantiju 

jauniešiem19 atbalstītu jauniešus un 

atvieglotu viņu pāreju no skolas uz darba 

dzīvi, sniedzot tiem papildu iespējas spert 

pirmos soļus darba tirgū, proti, piedāvājot 

viņiem stažēšanās vai darba iespējas ar 

solidaritāti saistītās jomās to attiecīgajā 

dalībvalstī vai ārvalstīs. Būtu jānodrošina 

arī papildināmība ar pastāvošajiem 

Savienības līmeņa tīkliem, kas ir saistīti ar 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 

veiktajām darbībām, piemēram, Eiropas 

mēroga valstu nodarbinātības dienestu 

tīklu, EURES un Eurodesk tīklu. Turklāt 

būtu jānodrošina arī papildināmība starp 

spēkā esošajām saistītajām shēmām, jo 

īpaši valsts solidaritātes un mobilitātes 

shēmām jauniešiem un Eiropas 

Solidaritātes korpusu, attiecīgos gadījumos 

(6) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 

Savienībā nodrošinātu vienotu 

kontaktpunktu, kurā netiktu pieļauta 

nekāda diskriminācija izcelsmes dēļ un ar 

kuru netiktu nodrošināta piekļuve 
solidaritātes darbībām. Būtu jānodrošina šā 

satvara saskaņotība un papildināmība ar 

citiem atbilstošiem Savienības politikas 

virzieniem un programmām. Eiropas 

Solidaritātes korpusa pamatā būtu jābūt 

spēkā esošo programmu, jo īpaši Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta, priekšrocībām un 

sinerģiju. Tam arī būtu jāpapildina darbs, 

ko dalībvalstis, reģioni, pilsētas un vietējās 

kopienas veic, lai saskaņā ar garantiju 

jauniešiem atbalstītu jauniešus un 

atvieglotu viņu pāreju no skolas uz darba 

dzīvi, sniedzot tiem papildu iespējas spert 

pirmos soļus darba tirgū, proti, piedāvājot 

viņiem stažēšanās vai darba iespējas ar 

solidaritāti saistītās jomās to attiecīgajā 

dalībvalstī vai ārvalstīs. Būtu jānodrošina 

arī papildināmība ar pastāvošajiem 

Savienības līmeņa tīkliem, kas ir saistīti ar 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 

veiktajām darbībām, piemēram, Eiropas 

mēroga valstu nodarbinātības dienestu 

tīklu, EURES un Eurodesk tīklu un 

programmu „Jaunatne kustībā”. Turklāt 

būtu jānodrošina arī papildināmība starp 

spēkā esošajām saistītajām shēmām, jo 
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pamatojoties uz labu praksi. īpaši valsts solidaritātes un mobilitātes 

shēmām jauniešiem, tostarp reģionālā vai 

vietējā līmenī īstenotām shēmām, un 

Eiropas Solidaritātes korpusu, attiecīgos 

gadījumos pamatojoties uz labu praksi. 

_________________ _________________ 

19 Padomes 2013. gada 22. aprīļa Ieteikums 

par garantijas jauniešiem izveidi (2013/C 

120/01). 

19 Padomes 2013. gada 22. aprīļa Ieteikums 

par garantijas jauniešiem izveidi (2013/C 

120/01). 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, būtu 

jāparedz noteikumi, lai citām Savienības 

programmām, piemēram, Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondam, 

programmai “Eiropa pilsoņiem”, Eiropas 

Reģionālās attīstības fondam un Veselības 

aizsardzības programmai, ļautu sniegt 

ieguldījumu Eiropas Solidaritātes korpusa 

mērķu īstenošanā, atbalstot tā 

piemērošanas jomā ietilpstošās darbības. 

Šis ieguldījums būtu jāfinansē saskaņā ar 

attiecīgo programmu atbilstošajiem 

pamataktiem. Pēc tam, kad atbalsta 

saņēmēji būs ieguvuši derīgu Eiropas 

Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi, 

viņiem būtu jāsniedz piekļuve Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālam un jāgūst 

labums no atbilstoši nodrošinātās darbības 

veidam sniegtiem kvalitātes 

nodrošināšanas un atbalsta pasākumiem. 

(7) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, būtu 

jāparedz noteikumi, lai citām Savienības 

programmām, piemēram, Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondam, 

programmai “Eiropa pilsoņiem”, Eiropas 

Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās 

attīstības fondam un Veselības aizsardzības 

programmai, ļautu sniegt ieguldījumu 

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķu 

īstenošanā, atbalstot tā piemērošanas jomā 

ietilpstošās darbības. Šis ieguldījums būtu 

jāfinansē saskaņā ar attiecīgo programmu 

atbilstošajiem pamataktiem un tam būtu 

jāpapildina patlaban īstenotie Savienības 

politikas virzieni, piemēram, kohēzijas 

politika, neradot negatīvu ietekmi uz tās 

darbības programmām pašām par sevi un 

ņemot vērā pieejamos līdzekļus, kas ir 

saistīti ar to apguvi. Pēc tam, kad atbalsta 

saņēmēji būs ieguvuši derīgu Eiropas 

Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi, 

viņiem būtu jāsniedz piekļuve Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālam un jāgūst 

labums no atbilstoši nodrošinātās darbības 

veidam sniegtiem kvalitātes 

nodrošināšanas un atbalsta pasākumiem. 
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Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jāsniedz jauniešiem jaunas iespējas 

veikt brīvprātīgo darbu, stažēties vai 

strādāt ar solidaritāti saistītās jomās, kā arī 

izstrādāt solidaritātes projektus pēc savas 

iniciatīvas. Šīm iespējām būtu jāsniedz 

ieguldījums viņu personīgās, sociālās, ar 

izglītības ieguvi saistītās, profesionālās un 

pilsoniskās attīstības veicināšanā. Eiropas 

Solidaritātes korpusam arī būtu jāatbalsta 

tā dalībniekiem un organizācijām 

paredzētas tīklu veidošanas darbības, kā arī 

pasākumi atbalstīto darbību kvalitātes 

nodrošināšanai un tajās gūto mācību 

rezultātu uzlabotai atzīšanai. 

(8) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jāsniedz jauniešiem jaunas iespējas 

veikt brīvprātīgo darbu, stažēties vai 

strādāt ar solidaritāti saistītās jomās, kā arī 

izstrādāt transnacionālas un pārrobežu 

programmas un solidaritātes projektus pēc 

savas iniciatīvas. Šīm iespējām būtu 

jāsniedz ieguldījums viņu personīgās, 

sociālās, ar izglītības ieguvi saistītās, 

profesionālās un pilsoniskās attīstības 

veicināšanā jāsekmē īstena Eiropas 

pilsonības institūta darbība un jāpadara 

ciešāka jauniešu solidaritāte, lai uzlabotu 

viņu turpmāko piekļuvi darba tirgum. 

Eiropas Solidaritātes korpusam arī būtu 

jāatbalsta tā dalībniekiem un organizācijām 

paredzētas tīklu veidošanas darbības, ar 

kuru palīdzību notiek paraugprakses 

apmaiņa, kā arī pasākumi atbalstīto 

darbību kvalitātes nodrošināšanai un tajās 

gūto mācību rezultātu uzlabotai atzīšanai. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Stažēšanās un darbvietas ar 

solidaritāti saistītās jomās jauniešiem var 

sniegt iespēju spert pirmos soļus darba 

tirgū, vienlaikus sniedzot ieguldījumu 

svarīgu sabiedrības problēmu risināšanā. 

Tas var palīdzēt uzlabot jauniešu 

nodarbināmību un produktivitāti, tajā pašā 

laikā atvieglojot to pāreju no izglītības uz 

nodarbinātību, kas ir svarīgs faktors viņu 

iespēju uzlabošanai darba tirgū. 

Dalīborganizācijām Eiropas Solidaritātes 

korpusa ietvaros piedāvāto stažēšanās 

(10) Stažēšanās un darbvietas ar 

solidaritāti saistītās jomās jauniešiem var 

sniegt iespēju spert pirmos soļus darba 

tirgū, jo tās nodrošina nepieciešamo 

pamatu, vienlaikus sniedzot ieguldījumu 

svarīgu sabiedrības problēmu risināšanā. 

Tas var palīdzēt uzlabot jauniešu 

nodarbināmību un produktivitāti, kuru 

pamatā arī ir katras personas individuālās 

prasmes, vienlaikus atvieglojot to pāreju 

no izglītības uz nodarbinātību, kas ir 

svarīgs faktors viņu iespēju uzlabošanai 
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norīkojumu dalībniekiem būtu jāmaksā 

atalgojums un jāievēro Padomes 

2014. gada 10. marta Ieteikumā par 

stažēšanās kvalitātes sistēmu21 paredzētie 

kvalitātes principi. Piedāvātajām 

stažēšanās un darba iespējām būtu jābūt 

jauniešu atspēriena punktam iekļuvei darba 

tirgū, tāpēc šīs iespējas būtu jāpapildina ar 

atbilstošu atbalstu pēc norīkojuma beigām. 

Stažēšanās un darba norīkojumi būtu 

jāatbalsta attiecīgajiem darba tirgus 

dalībniekiem, jo īpaši valsts un privātajiem 

nodarbinātības dienestiem, sociālajiem 

partneriem un tirdzniecības kamerām. Tām 

kā dalīborganizācijām būtu jāspēj 

pieteikties finansējuma saņemšanai, 

izmantojot kompetento Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenošanas struktūru, 

lai veiktu starpnieka funkciju starp 

jaunajiem dalībniekiem un darba devējiem, 

kuri piedāvā stažēšanās un darba 

norīkojumus solidaritātes nozarēs. 

darba tirgū. Dalīborganizācijām Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvāto 

stažēšanās norīkojumu dalībniekiem būtu 

jāmaksā atalgojums un to pamatā 

vajadzētu būt Padomes 2014. gada 

10. marta Ieteikumā par stažēšanās 

kvalitātes sistēmu paredzētajiem kvalitātes 

principiem21. Piedāvātajām stažēšanās un 

darba iespējām būtu jābūt jauniešu 

atspēriena punktam iekļuvei darba tirgū, 

tāpēc šīs iespējas būtu jāpapildina ar 

atbilstošu atbalstu pēc norīkojuma beigām. 

Stažēšanās un darba norīkojumi būtu 

jāatbalsta attiecīgajiem darba tirgus 

dalībniekiem, jo īpaši valsts un privātajiem 

nodarbinātības dienestiem, sociālajiem 

partneriem un tirdzniecības kamerām. Tām 

kā dalīborganizācijām būtu jāspēj 

pieteikties finansējuma saņemšanai, 

izmantojot kompetento Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenošanas struktūru, 

lai veiktu starpnieka funkciju starp 

jaunajiem dalībniekiem un darba devējiem, 

kuri piedāvā stažēšanās un darba 

norīkojumus solidaritātes nozarēs. 

_________________ _________________ 

21 Padomes 2014. gada 10. marta Ieteikums 

par stažēšanās kvalitātes sistēmu 

(OV C 88, 27.3.2014., 1. lpp.). 

21 Padomes 2014. gada 10. marta Ieteikums 

par stažēšanās kvalitātes sistēmu 

(OV C 88, 27.3.2014., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Jauniešu iniciatīvas gars ir svarīga 

sabiedrības un darba tirgus vērtība. Eiropas 

Solidaritātes korpusam būtu jāsekmē šis 

aspekts, piedāvājot jauniešiem iespējas 

izstrādāt un īstenot savus projektus, kas ir 

vērsti uz konkrētu problēmu risināšanu, 

sniedzot ieguvumus to vietējām kopienām. 

Šiem projektiem būtu jāsniedz iespēja 

izmēģināt idejas, sniedzot atbalstu 

jauniešiem, lai viņi paši varētu būt 

(11) Jauniešu iniciatīvas gars ir svarīga 

sabiedrības un darba tirgus vērtība. Eiropas 

Solidaritātes korpusam būtu jāsekmē šis 

aspekts, piedāvājot jauniešiem iespējas 

izstrādāt un īstenot savus projektus, kas ir 

vērsti uz konkrētu problēmu risināšanu, 

sniedzot ieguvumus to vietējām kopienām, 

jo īpaši kopienām, kas atrodas izolētās vai 

marginalizētās teritorijās. Šiem projektiem 

būtu jāsniedz iespēja izmēģināt idejas, 
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solidaritātes darbību virzītāji. 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 pašnodarbinātībai 

vai izveidot NVO, apvienības un citas 

struktūras, kas darbojas solidaritātes, 

bezpeļņas un ar jaunatni saistītās jomās. 

sniedzot atbalstu jauniešiem, lai viņi paši 

varētu būt solidaritātes darbību virzītāji. 

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 pašnodarbinātībai vai izveidot 

NVO, apvienības un citas struktūras, kas 

darbojas solidaritātes, bezpeļņas un ar 

jaunatni saistītās jomās. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Īpaša uzmanība būtu jāvelta 

norīkojumu un citu Eiropas Solidaritātes 

korpusa ietvaros sniegto iespēju kvalitātes 

nodrošināšanai, jo īpaši piedāvājot 

dalībniekiem apmācības, valodas atbalstu, 

apdrošināšanu, administratīvo palīdzību un 

palīdzību pēc norīkojuma beigām, kā arī 

Eiropas Solidaritātes korpusa sniegtās 

pieredzes laikā gūto zināšanu, prasmju un 

kompetences atzīšanu. 

(13) Īpaša uzmanība būtu jāvelta 

norīkojumu un citu Eiropas Solidaritātes 

korpusa ietvaros sniegto iespēju kvalitātes 

nodrošināšanai, jo īpaši piedāvājot 

dalībniekiem apmācības, valodas atbalstu, 

apdrošināšanu, administratīvo, loģistisko 

atbalstu un atbalstu pirms norīkojuma un 

pēc norīkojuma beigām, kā arī Eiropas 

Solidaritātes korpusa sniegtās pieredzes 

laikā gūto zināšanu, prasmju un 

kompetences atzīšanu. Ja dalībnieku 

veiktās darbības ir jāveic bīstamās vidēs, 

piemēram, vidēs pēc katastrofas, būtu 

jānodrošina kursi par profilaktisko 

drošību. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai nodrošinātu Eiropas 

Solidaritātes korpusa norīkojumu ietekmi 

uz dalībnieku personīgo, ar izglītības 

ieguvi saistīto, sociālo, pilsonisko un 

profesionālo attīstību, būtu pienācīgi 

jānosaka un jādokumentē norīkojuma 

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 . 

(14) Lai nodrošinātu Eiropas 

Solidaritātes korpusa norīkojumu ietekmi 

uz dalībnieku personīgo, ar izglītības 

ieguvi saistīto, sociālo, pilsonisko un 

profesionālo attīstību, būtu jāizstrādā 

sistēma, ar kuru atzīst Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros veikto 

brīvprātīgo darbu, un būtu pienācīgi 

jānosaka un jādokumentē norīkojuma 

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. 

_______________ _________________ 

22 Padomes 2012. gada 20. decembra 

Ieteikums par neformālās un ikdienējās 

mācīšanās validēšanu (OV C 398, 

22.12.2012., 1. lpp.). 

22 Padomes 2012. gada 20. decembra 

Ieteikums par neformālās un ikdienējās 

mācīšanās validēšanu (OV C 398, 

22.12.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Būtu jāievieš kvalitātes zīme, lai 

nodrošinātu dalīborganizāciju atbilstību 

Eiropas Solidaritātes korpusa hartā 

paredzētajiem principiem un prasībām 

attiecībā uz organizāciju tiesībām un 

pienākumiem visos solidārās pieredzes 

gūšanas posmos. Kvalitātes zīmes 

iegūšanai būtu jābūt dalības 

priekšnosacījumam, bet nebūtu automātiski 

jānodrošina Eiropas Solidaritātes korpusa 

finansējuma piešķiršana. 

(15) Būtu jāievieš kvalitātes zīme, lai 

nodrošinātu dalīborganizāciju atbilstību 

Eiropas Solidaritātes korpusa hartā 

paredzētajiem principiem un prasībām 

attiecībā uz organizāciju tiesībām un 

pienākumiem visos solidārās pieredzes 

gūšanas posmos. Kvalitātes zīmes 

iegūšanai, pamatojoties uz kopīgiem 

Savienības līmenī atzītiem kritērijiem, 
būtu jābūt dalības priekšnosacījumam, bet 

nebūtu automātiski jānodrošina Eiropas 

Solidaritātes korpusa finansējuma 

piešķiršana. 

 



 

PE608.135v02-00 12/43 AD\1138578LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Eiropas Solidaritātes korpusa 

resursu centram būtu jāsniedz atbalsts 

īstenošanas struktūrām, dalīborganizācijām 

un jauniešiem, kas piedalās Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbā, lai uzlabotu 

īstenošanas un darbību kvalitāti, kā arī 

sekmētu šajās darbībās gūtās kompetences 

noteikšanu un atzīšanu. 

(16) Eiropas Solidaritātes korpusa 

resursu centram būtu jāsniedz atbalsts 

īstenošanas struktūrām, dalīborganizācijām 

un jauniešiem, kas piedalās Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbā, lai uzlabotu 

īstenošanas un darbību kvalitāti, kā arī 

sekmētu šajās darbībās gūtās kompetences 

noteikšanu, atzīšanu un sertifikāciju. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Būtu pastāvīgi jāpilnveido Eiropas 

Solidaritātes korpusa portāls, lai garantētu 

vienkāršu piekļuvi Eiropas Solidaritātes 

korpusam un gan ieinteresētajām 

personām, gan organizācijām nodrošinātu 

vienotu kontaktpunktu, tostarp reģistrācijas 

veikšanai, identifikācijai, profilu un iespēju 

atbilsmes noteikšanai, tīklu veidošanas 

darbībām un virtuālai saziņai, apmācībai 

tiešsaistē, valodas atbalstam un palīdzībai 

pēc norīkojuma beigām, kā arī piekļuvei 

citām noderīgām funkcijām, kas varētu tikt 

ieviestas nākotnē. 

(17) Būtu pastāvīgi jāpilnveido Eiropas 

Solidaritātes korpusa portāls, lai sekmētu 

vienkāršu piekļuvi Eiropas Solidaritātes 

korpusam un gan ieinteresētajām 

personām, gan organizācijām nodrošinātu 

vienotu kontaktpunktu, tostarp 

informēšanai par brīvprātīgā darba 

norīkojumiem, reģistrācijas veikšanai, 

identifikācijai, profilu un iespēju atbilsmes 

noteikšanai, tīklu veidošanas darbībām un 

virtuālai saziņai, apmācībai tiešsaistē, 

valodas atbalstam un atbalstam pirms 

norīkojuma un pēc norīkojuma beigām, kā 

arī piekļuvei citām noderīgām funkcijām, 

kas varētu tikt ieviestas nākotnē un kas 

būtu jāsaista ar sabiedrības attīstību. Ar 

Eiropas Solidaritātes korpusa portāla 

sniegtajiem pakalpojumiem būtu jāsekmē 

un jāpapildina tie, kurus jau piedāvā 

dalīborganizācijas. Būtu jānodrošina 

sadarbspēja ar Eiropas Jaunatnes 

portālu. 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai nodrošinātu to darbību 

nepārtrauktību, kas saņem atbalstu no 

programmām, kuras sniedz ieguldījumu 

Eiropas Solidaritātes korpusā, ar 

solidaritāti saistīto norīkojumu un projektu 

finansiālajam atbalstam būtu orientējoši 

jāatbilst 80 %–20% dalījumam starp 

brīvprātīgā darba norīkojumiem un 

solidaritātes projektiem, no vienas puses, 

un darba norīkojumiem, no otras puses. 

(19) Lai nodrošinātu to darbību 

nepārtrauktību, kas saņem atbalstu no 

programmām, kuras sniedz ieguldījumu 

Eiropas Solidaritātes korpusā, ar 

solidaritāti saistīto norīkojumu un projektu 

finansiālajam atbalstam būtu orientējoši 

jāatbilst 70%-30% dalījumam starp 

brīvprātīgā darba norīkojumiem un 

solidaritātes projektiem, no vienas puses, 

un darba norīkojumiem, no otras puses. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, būtu 

jāparedz nosacījumi, lai ļautu 

iesaistītajām valstīm darīt pieejamu papildu 

valsts finansējumu atbilstīgi Eiropas 

Solidaritātes korpusa noteikumiem. 

(20) Nolūkā pēc iespējas palielināt 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi, 

iesaistītajām valstīm būtu jāspēj darīt 

pieejamu papildu valsts, reģionālo vai 

vietējo finansējumu atbilstīgi Eiropas 

Solidaritātes korpusa noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Civilās aizsardzības un humānās 

palīdzības sniegšana nevar būt atkarīga 

no jauniešiem, kas strādā Eiropas 

Solidaritātes korpusa uzdevumā. 

Komisijai un dalībvalstīm būtu jāgarantē 

ieguldījumu nepārtrauktība strukturētā 

civilā aizsardzībā un humānajā palīdzībā. 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jābūt atvērtam ne tikai dalībvalstīm, 

bet arī trešo valstu dalībai, pamatojoties uz 

divpusējiem nolīgumiem. Šīs dalības 

pamatā vajadzības gadījumos būtu jābūt 

papildu apropriācijām, kuras dara 

pieejamas saskaņā ar procedūrām, par ko 

vienojas ar attiecīgajām valstīm. 

(22) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jābūt atvērtam ne tikai dalībvalstīm, 

bet arī trešo valstu dalībai, pamatojoties uz 

divpusējiem nolīgumiem, jo īpaši 

nolīgumiem ar Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, 

Austrumu partnerības valstīm, valstīm, uz 

kurām attiecas Eiropas Kaimiņattiecību 

politika, pievienošanās valstīm, 

kandidātvalstīm un iespējamām 

kandidātvalstīm, tostarp pārrobežu 

programmu gadījumā. Šīs dalības pamatā 

vajadzības gadījumos būtu jābūt papildu 

apropriācijām, kuras dara pieejamas 

saskaņā ar procedūrām, par ko vienojas ar 

attiecīgajām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Eiropas Solidaritātes korpusa mērķa 

grupai būtu jābūt jauniešiem vecumā no 18 

līdz 30 gadiem. Lai varētu piedalīties 

Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajās 

darbībās, vispirms būtu jāpiereģistrējas 

Eiropas Solidaritātes korpusa portālā. 

(23) Eiropas Solidaritātes korpusa mērķa 

grupai būtu jābūt jauniešiem vecumā no 18 

līdz 30 gadiem. Lai varētu piedalīties 

Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajās 

darbībās, vispirms būtu jāpiereģistrējas 

Eiropas Solidaritātes korpusa portālā. 

Nepieciešamības gadījumā reģistrācijas 

nolūkā būtu jāsniedz citi papildinoši 

instrumenti, lai atvieglotu visu jauniešu 

dalību, jo sevišķi to jauniešu dalību, kas 

atrodas visneaizsargātākajās situācijās, 

un to jauniešu dalību, kuriem nav 

datorprasmju. Šim nolūkam varētu 

izmantot pastāvošos pieteikšanās 

procesus, kurus piedāvā koordinācijas un 

nosūtīšanas organizācijas. 
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Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23a) Ir jāsekmē tādas plašākas 

politiskās stratēģijas īstenošana, ar ko 

rada vidi, kas veicina brīvprātīgo darbu 

Eiropā un nepārklājas ar citām patlaban 

īstenotām programmām, bet gan stiprina 

sekmīgās šobrīd īstenotās iniciatīvas, 

piemēram, Eiropas Brīvprātīgo dienestu. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23b) Jauniešu mobilitāte arī būtu 

jānodrošina, īstenojot Eurail jaunatnes 

apliecību programmu. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 

lai Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītās 

darbības būtu pieejamas visiem jauniešiem, 

jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem 

jauniešiem. Tāpēc būtu jāievieš īpaši 

pasākumi, lai veicinātu sociālo iekļautību 

un nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 

iesaistīšanos, kā arī ņemtu vērā 

ierobežojumus, ko rada Savienības tālāko 

reģionu un aizjūras zemju un teritoriju 

nošķirtība24. Iesaistītajām valstīm arī 

vajadzētu censties veikt visus atbilstošos 

pasākumus, lai novērstu juridiskos un 

administratīvos šķēršļus pienācīgai Eiropas 

(24) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 

lai Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītās 

darbības būtu pieejamas visiem jauniešiem, 

jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem 

jauniešiem. Tāpēc būtu jāievieš īpaši 

pasākumi, lai veicinātu sociālo iekļautību 

un nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 

iesaistīšanos, kā arī ņemtu vērā 

ierobežojumus, ko rada Savienības tālāko 

reģionu un aizjūras zemju un teritoriju 

nošķirtība. Ir būtiski, lai valstu aģentūras 

jauniešu ceļojumu izmaksas segtu 

iepriekš, novēršot to, ka viņiem izdevumu 

atmaksu ir jācenšas panākt pēc 
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Solidaritātes korpusa darbībai. Šie 

pasākumi, ja iespējams, ietver 

administratīvo problēmu, kas apgrūtina 

vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanu, 

novēršanu, neskarot Šengenas acquis un 

Savienības tiesību aktus par ieceļošanas un 

uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem. 

brauciena. Iesaistītajām valstīm arī 

vajadzētu censties veikt visus atbilstošos 

pasākumus, lai novērstu juridiskos un 

administratīvos šķēršļus pienācīgai Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbībai. Šie 

pasākumi, ja iespējams, ietver 

administratīvo problēmu, kas apgrūtina 

vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanu, 

novēršanu, neskarot Šengenas acquis un 

Savienības tiesību aktus par ieceļošanas un 

uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem. 

_________________ _________________ 

24 Personas un kompetentās valsts un/vai 

privātās struktūras un iestādes no aizjūras 

zemēm un teritorijām (AZT) var piedalīties 

programmās saskaņā ar Padomes 

2001. gada 27. novembra 

Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju 

un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu, 

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

24 Personas un kompetentās valsts un/vai 

privātās struktūras un iestādes no aizjūras 

zemēm un teritorijām (AZT) var piedalīties 

programmās saskaņā ar Padomes 

2001. gada 27. novembra 

Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju 

un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu, 

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

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Ikvienai struktūrai, kas vēlas 

piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, 

neraugoties uz to, vai šī struktūra tiek 

finansēta ar Eiropas Solidaritātes korpusa 

budžeta, citas Savienības programmas vai 

finansējuma avota līdzekļiem, attiecīgo 

nosacījumu izpildes gadījumā būtu 

jāsaņem kvalitātes zīme. Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenošanas 

struktūrām būtu pastāvīgi jāveic process, 

kura rezultātā tiek piešķirta kvalitātes zīme. 

Piešķirtā kvalitātes zīme būtu periodiski 

jāpārvērtē, un, ja veicamo pārbaužu 

ietvaros tiek konstatēts, ka piešķiršanas 

nosacījumi vairs netiek pildīti, šo zīmi var 

atsaukt. 

(25) Ikvienai struktūrai, kas vēlas 

piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, 

neraugoties uz to, vai šī struktūra tiek 

finansēta ar Eiropas Solidaritātes korpusa 

budžeta, citas Savienības programmas vai 

finansējuma avota līdzekļiem, attiecīgo 

nosacījumu izpildes gadījumā būtu 

jāsaņem kvalitātes zīme. Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenošanas 

struktūrām būtu pastāvīgi, publiski un 

pārredzami jāveic process, kura rezultātā 

tiek piešķirta kvalitātes zīme. Piešķirtā 

kvalitātes zīme būtu periodiski jāpārvērtē, 

un, ja veicamo pārbaužu ietvaros tiek 

konstatēts, ka piešķiršanas nosacījumi vairs 

netiek pildīti, šo zīmi var atsaukt. 
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Struktūrai, kas vēlas pieteikties 

finansējuma saņemšanai, lai Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvātu 

norīkojumus, vispirms ir jāizpilda 

priekšnosacījums, proti, jāsaņem kvalitātes 

zīme. Šai prasībai nebūtu jāattiecas uz 

fiziskām personām, kas Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalībnieku 

neformālas grupas vārdā vēlas iegūt 

finansiālu atbalstu solidaritātes projektam. 

(26) Struktūrai, kas vēlas pieteikties 

finansējuma saņemšanai, lai Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvātu 

norīkojumus, vispirms ir jāizpilda 

priekšnosacījums, proti, jāsaņem kvalitātes 

zīme. Šai prasībai nebūtu jāattiecas uz 

fiziskām personām, kas Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalībnieku 

neformālas grupas vārdā vēlas iegūt 

finansiālu atbalstu savām programmām un 

solidaritātes projektiem. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (27a) Vietējo kopienu vajadzībām un 

cerībām vajadzētu būt svarīgam 

kritērijam, saskaņā ar kuru novērtē 

projektu kvalitāti. Ņemot to vērā, būtu 

jāizstrādā attiecīgi rādītāji un katru gadu 

būtu jāveic to pārvērtēšana. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Eiropas, valsts un vietējā līmenī 

būtu jānodrošina pienācīgi ar Eiropas 

Solidaritātes korpusa nodrošinātajām 

iespējām un rezultātiem saistīti iesaistes, 

publicitātes un informācijas izplatīšanas 

(28) Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā 

līmenī būtu jānodrošina pienācīgi ar 

Eiropas Solidaritātes korpusa 

nodrošinātajām iespējām un rezultātiem 

saistīti iesaistes, publicitātes un 
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pasākumi. Šo pasākumu īstenošana būtu 

jānodrošina visām Eiropas Solidaritātes 

korpusa īstenošanas struktūrām, tostarp 

attiecīgos gadījumos saņemot atbalstu no 

galvenajām ieinteresētajām personām. 

informācijas izplatīšanas pasākumi. Šo 

pasākumu īstenošana būtu jānodrošina 

visām Eiropas Solidaritātes korpusa 

īstenošanas struktūrām, tostarp attiecīgos 

gadījumos saņemot atbalstu no galvenajām 

ieinteresētajām personām, bet nepalielinot 

birokrātijas apjomu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Lai valsts līmenī nodrošinātu no 

finansiālā viedokļa pareizu Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenošanu un tā 

stingru pārraudzību, ir svarīgi izmantot jau 

esošās valstu aģentūras, kas ir norīkotas 

pārvaldīt Regulas (ES) Nr. 1288/2013 

III nodaļā minētās darbības. 

(31) Lai valsts līmenī nodrošinātu no 

finansiālā viedokļa pareizu Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenošanu un tā 

stingru pārraudzību, ir svarīgi izmantot un 

vajadzības gadījumā pastiprināt jau esošās 

valstu aģentūras, kas ir norīkotas pārvaldīt 

Regulas (ES) Nr. 1288/2013 III nodaļā 

minētās darbības. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam26 

Komisijai būtu jāpieņem darba 

programmas un par tām jāpaziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Darba 

programmā būtu jāparedz pasākumi, kas 

vajadzīgi šo darba programmu īstenošanai 

saskaņā ar Eiropas Solidaritātes korpusa 

vispārējiem un konkrētajiem mērķiem, 

atlases un dotāciju piešķiršanas kritēriji, kā 

arī visi pārējie vajadzīgie elementi. Darba 

programmas un to grozījumi būtu jāpieņem 

ar īstenošanas aktiem saskaņā ar pārbaudes 

(35) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam26 

Komisijai būtu jāpieņem darba 

programmas un par tām jāpaziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Darba 

programmā būtu jāparedz īstenošanas 

pasākumi, kas vajadzīgi šo darba 

programmu īstenošanai saskaņā ar Eiropas 

Solidaritātes korpusa vispārējiem un 

konkrētajiem mērķiem, atlases un dotāciju 

piešķiršanas kritēriji, kā arī visi pārējie 

vajadzīgie elementi. Darba programmas un 

to grozījumi būtu jāpieņem ar īstenošanas 
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procedūru. aktiem saskaņā ar pārbaudes procedūru. 

_________________ _________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 

proti, izveidot Eiropas Solidaritātes 

korpusu, nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišķās dalībvalstīs, bet tā mēroga un 

iedarbības dēļ minēto mērķi var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Atbilstīgi minētajā 

pantā noteiktajam proporcionalitātes 

principam šajā regulā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 

sasniegšanai. 

(36) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 

proti, izveidot Eiropas Solidaritātes 

korpusu, nevar sasniegt tikai atsevišķās 

dalībvalstīs, bet tā mēroga un iedarbības 

dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt 

Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 

principu. Atbilstīgi minētajā pantā 

noteiktajam proporcionalitātes principam 

šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 

kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

40.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (40a) Ņemot vērā šīs programmas 

salīdzinoši mazo budžetu, Komisijas 
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darbinieki, kas ir norīkoti darbā Eiropas 

Solidaritātes korpusā, būtu jāpārdala, lai 

neradītu papildu finansiālu ietekmi. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) “solidaritātes darbība” ir darbība, 

kuras mērķis ir risināt neapmierinātas 

sabiedrības vajadzības, sniedzot 

ieguvumus kopienai un vienlaikus veicinot 

personas sociālo, personīgo, ar izglītības 

ieguvi saistīto, profesionālo un pilsonisko 

attīstību; šādas darbības var tikt īstenotas 

kā norīkojumi, projekti vai tīklu veidošanas 

darbības, un tās var būt saistītas ar 

dažādām jomām, piemēram, izglītību un 

apmācību, nodarbinātību, dzimumu 

līdztiesību, uzņēmējdarbību, jo īpaši 

sociālo uzņēmējdarbību, pilsoniskumu un 

demokrātisku līdzdalību, vidi un dabas 

aizsardzību, rīcību klimata politikas jomā, 

katastrofu novēršanu, sagatavotību un seku 

novēršanu, lauksaimniecību un lauku 

attīstību, pārtikas un nepārtikas preču 

nodrošināšanu, veselību un labjutību, 

radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 

sportu, sociālo palīdzību un drošību, trešo 

valstu valstspiederīgo uzņemšanu un 

integrēšanu, teritoriālo sadarbību un 

kohēziju; 

(1) “solidaritātes darbība” ir darbība, 

kuras mērķis ir risināt sabiedrības galvenās 

problēmas, sniedzot ieguvumus kopienai 

un Savienībai kopumā un vienlaikus 

veicinot arī personas sociālo, personīgo, ar 

izglītības ieguvi saistīto, profesionālo un 

pilsonisko attīstību; šādas darbības var tikt 

īstenotas kā norīkojumi, projekti vai tīklu 

veidošanas darbības, un tās var būt saistītas 

ar dažādām jomām, piemēram, izglītību un 

apmācību, tostarp ar jaunajām 

tehnoloģijām, nodarbinātību, dzimumu 

līdztiesību, uzņēmējdarbību, jo īpaši 

sociālo un ilgtspējīgo uzņēmējdarbību, 

pilsoniskumu un demokrātisku līdzdalību, 

jaunatnes darba vidi un dabas aizsardzību, 

rīcību klimata politikas jomā, katastrofu 

novēršanu, sagatavotību un seku 

novēršanu, lauksaimniecību, tostarp 

sociālo lauksaimniecību un lauku attīstību, 

pārtikas un nepārtikas preču 

nodrošināšanu, veselību un labjutību, 

radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 

sportu, sociālo palīdzību un drošību, 

sociālo integrāciju, jo īpaši marginalizēto 

kopienu integrāciju, vecāka gadagājuma 

cilvēkiem, invalīdiem un citām tādām 

personām domātas darbības, kurām ir 

nepieciešama citu personu palīdzība, 

paaudžu solidaritāti, trešo valstu 

valstspiederīgo uzņemšanu un integrēšanu, 

teritoriālo sadarbību un kohēziju; šādas 

darbības raksturo: noteikti periodi, precīzi 

mērķi, saturs, uzdevumi, struktūra un 

darbības joma; tiks sniegts atbilstošs 

finansiāls atbalsts; 
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Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 2 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) “dalībnieks” ir jaunietis, kas ir 

reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa 

portālā un piedalās solidaritātes darbībā, ko 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 

piedāvā dalīborganizācija; 

(2) “dalībnieks” ir no 18 līdz 30  gadus 

vecs jaunietis, kas ir reģistrējies Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālā un piedalās 

solidaritātes darbībā vai projektā, ko 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 

piedāvā dalīborganizācija, ko apliecina ar 

kvalitātes zīmi; 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 3 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) “nelabvēlīgā situācijā esoši 

jaunieši” ir personas, kurām ir vajadzīgs 

papildu atbalsts invaliditātes, ar izglītības 

ieguvi saistītu grūtību, ekonomisku šķēršļu, 

kultūras atšķirību, veselības problēmu, 

sociālo un ģeogrāfisko šķēršļu dēļ; 

(3) “nelabvēlīgā situācijā esoši 

jaunieši” ir personas, kurām ir vajadzīgs 

papildu atbalsts invaliditātes, ar izglītības 

ieguvi saistītu grūtību, ekonomisku vai 

sociālu šķēršļu, kultūras atšķirību, 

veselības problēmu, sociālo un ģeogrāfisko 

šķēršļu dēļ vai kuras saskaras ar visu 

veidu diskrimināciju; 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 4 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “dalīborganizācija” ir jebkura valsts 

vai privāta struktūra, kurai ir piešķirta 

Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes 

zīme un kas Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībniekam piedāvā norīkojumu vai īsteno 

citas darbības Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros; 

(4) “dalīborganizācija” ir jebkura valsts 

vai privāta struktūra, kurai ir piešķirta 

Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes 

zīme, pamatojoties uz kopīgiem 

Savienības līmenī atzītiem kritērijiem un 

kas Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībniekam piedāvā norīkojumu vai īsteno 



 

PE608.135v02-00 22/43 AD\1138578LV.docx 

LV 

citas darbības Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros; 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 6 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) “brīvprātīgais darbs” ir pilna 

laika32 neapmaksāts brīvprātīgais darbs, ko 

veic ne ilgāk kā 12 mēnešus un kas 

jauniešiem nodrošina iespēju sniegt 

ieguldījumu ar solidaritāti saistītās jomās 

darbojošos organizāciju ikdienas darbā, 

sniedzot labumu kopienām, kurās darbības 

tiek veiktas; brīvprātīgais darbs ietver 

spēcīgu mācību un prasmju apguves 

dimensiju, lai sniegtu jaunajam(-iem) 

brīvprātīgajam(-iem) iespēju iegūt prasmes 

un kompetenci, kas būs noderīga to 

personīgajā, ar izglītību saistītajā, 

sociālajā un profesionālajā attīstībā. 

(6) “brīvprātīgais darbs” ir 32 

neapmaksāts brīvprātīgais darbs, ko veic ne 

ilgāk kā 12 mēnešus un kas jauniešiem 

nodrošina iespēju sniegt ieguldījumu ar 

solidaritāti saistītās jomās darbojošos 

organizāciju ikdienas darbā, sniedzot 

labumu kopienām, kurās darbības tiek 

veiktas; brīvprātīgais darbs ietver spēcīgu 

mācību un prasmju apguves dimensiju, lai 

sniegtu jaunajam(-iem) brīvprātīgajam(-

iem) iespēju iegūt prasmes un kompetenci, 

kas būs noderīga to personīgajā un ar 

izglītību un sabiedrību saistītajā attīstībā. 

šādas darbības raksturo: noteikti periodi, 

precīzi mērķi, saturs, uzdevumi, struktūra, 

darbības joma un orientācija; atbilstošs 

finanšu atbalsts; brīvprātīgo darbu 

neizmanto, lai aizstātu vai aizvietotu 

apmaksātu darbu; 

_________________  

32 Parasti darbība, kas tiek veikta 

pastāvīgi — piecas dienas nedēļā, septiņas 

stundas dienā. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 7 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) “brīvprātīgo grupu norīkojumi” ir 

norīkojumi, kas Eiropas Solidaritātes 

korpusa dalībniekiem no dažādām 

iesaistītajām valstīm sniedz iespēju kopā 

veikt brīvprātīgo darbu vienota mērķa 

(7) “brīvprātīgo grupu norīkojumi” ir 

dalīborganizāciju organizēti norīkojumi, 

kas Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībniekiem no dažādām iesaistītajām 

valstīm sniedz iespēju kopā veikt 
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īstenošanai divas nedēļas līdz divus 

mēnešus ilgā periodā, veicot fizisku vai 

intelektuālu darbu vērtīga, uz kopienu 

vērsta projekta ietvaros; 

brīvprātīgo darbu vienota mērķa 

īstenošanai divas nedēļas līdz divus 

mēnešus ilgā periodā, veicot fizisku vai 

intelektuālu darbu vērtīga, uz kopienu 

vērsta projekta ietvaros; 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 8 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) “stažēšanās” ir divas nedēļas līdz 

divpadsmit mēnešus ilgs darba prakses 

periods, kura laikā organizācija, kas uzņem 

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku, 

maksā tam atlīdzību saskaņā ar noslēgtu 

rakstisku vienošanos; stažēšanās ietver 

mācību un prasmju apguves komponentu, 

un tā tiek veikta, lai iegūtu praktisku un 

profesionālu pieredzi nolūka uzlabot 

nodarbināmību un atvieglot pāreju uz 

pastāvīgu nodarbinātību; 

(8) “stažēšanās” ir uz iepriekš noteiktu 

laiku — no diviem mēnešiem līdz 

divpadsmit mēnešiem — ilgs darba prakses 

periods, kura laikā organizācija, kas uzņem 

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku, 

maksā tam atlīdzību saskaņā ar noslēgtu 

rakstisku vienošanos; stažēšanās ietver 

mācību un prasmju apguves komponentu, 

precīzus mērķus, saturu, uzdevumus, 

struktūru un darbības jomu un tā tiek 

veikta, lai praksē iegūtu profesionālas 

zināšanas un pieredzi nolūka uzlabot 

nodarbināmību un atvieglot pāreju uz 

pastāvīgu nodarbinātību; stažēšanos 

neizmanto, lai aizstātu vai aizvietotu 

apmaksātu darbu; 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 10 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) “solidaritātes projekts” ir divas 

nedēļas līdz divpadsmit mēnešus ilga 

vietēja mēroga iniciatīva, ko sagatavo un 

īsteno grupas, kurās piedalās vismaz pieci 

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki; šo 

projektu mērķis ir risināt svarīgas 

dalībnieku vietējās kopienas problēmas, 

vienlaikus sasaistot tās ar plašāku Eiropas 

perspektīvu; 

(10) “solidaritātes projekts” ir divas 

nedēļas līdz divpadsmit mēnešus ilga 

vietēja, reģionāla vai pārrobežu mēroga 

iniciatīva, ko sagatavo un īsteno grupas, 

kurās piedalās Eiropas Solidaritātes 

korpusa dalībnieki vai dalīborganizācijas; 

šo projektu mērķis ir risināt svarīgas 

dalībnieku vietējās kopienas problēmas, 

vienlaikus sasaistot tās ar plašāku Eiropas 
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perspektīvu; 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 11 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) “kvalitātes zīme” ir sertifikāts, kas 

ir piešķirts valsts vai privātai struktūrai vai 

starptautiskai organizācijai, kura Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros vēlas 

nodrošināt norīkojumus; kvalitātes zīmi 

piešķir atbilstīgi procedūrai, kuras mērķis 

ir nodrošināt atbilstību Eiropas 

Solidaritātes korpusa hartas principiem un 

prasībām; 

(11) “kvalitātes zīme” ir sertifikāts, kas 

ir piešķirts 4. panta 2. punktā minētajai 

valsts vai privātai struktūrai vai 

starptautiskai organizācijai, kura Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros vēlas 

nodrošināt norīkojumus, pamatojoties uz 

Savienības līmenī atzītiem kopīgiem 

kritērijiem; kvalitātes zīmi piešķir atbilstīgi 

procedūrai, kuras mērķis ir nodrošināt 

atbilstību Eiropas Solidaritātes korpusa 

hartas principiem un prasībām; 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 14 apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) “Eiropas Solidaritātes korpusa 

portāls” ir tīmekļa rīks, kas Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalībniekiem un 

dalīborganizācijām nodrošina svarīgus 

tiešsaistes pakalpojumus; šajā portālā ir 

pieejama informācija par Eiropas 

Solidaritātes korpusu, tajā iespējams veikt 

dalībnieku reģistrāciju, meklēt dalībniekus 

norīkojumiem, reklamēt un meklēt 

norīkojumus, meklēt iespējamus projekta 

partnerus, pārvaldīt kontaktinformāciju un 

ar norīkojumiem un projektiem saistītus 

piedāvājumus, pārvaldīt apmācību, saziņas 

un tīklu veidošanas darbības, informēt un 

paziņot par iespējām, kā arī citām svarīgām 

ar Eiropas Solidaritātes korpusu saistītām 

norisēm. 

(14) “Eiropas Solidaritātes korpusa 

portāls” ir tīmekļa rīks, kas darbojas kā 

vienots kontaktpunkts, ar kura 

starpniecību Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībniekiem un dalīborganizācijām 

nodrošina informāciju un svarīgus 

tiešsaistes pakalpojumus papildus 

pakalpojumiem, kurus jau sniedz 

dalīborganizācijas un kas cita starpā 

aptver šajā portālā pieejamo informāciju 

par Eiropas Solidaritātes korpusu, tajā 

piedāvāto iespēju veikt dalībnieku 

reģistrāciju, savienot dalīborganizācijas 

un dalībniekus, meklēt dalībniekus 

norīkojumiem, reklamēt un meklēt 

norīkojumus, meklēt iespējamus projekta 

partnerus, pārvaldīt kontaktinformāciju un 

ar norīkojumiem, darbvietām un 

projektiem saistītus piedāvājumus, 
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pārvaldīt apmācību, saziņas un tīklu 

veidošanas darbības, informēt un paziņot 

par iespējām, nodrošinot atgriezeniskās 

saites mehānismu attiecībā uz norīkojumu 

kvalitāti, kā arī citām svarīgām ar Eiropas 

Solidaritātes korpusu saistītām norisēm, 

vienlaikus nodrošinot sadarbspēju ar 

Eiropas Jaunatnes portālu. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir 

veicināt jauniešu un organizāciju 

iesaistīšanos kvalitatīvās un pieejamās 

solidaritātes darbībās, lai tādējādi sniegtu 

ieguldījumu kohēzijas un solidaritātes 

stiprināšanā Eiropā, atbalstot kopienas un 

reaģējot uz neapmierinātajām sabiedrības 

vajadzībām. 

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir 

sekmēt solidaritāti kā Eiropas projekta 

galveno vērtību, paplašinot jauniešu un 

organizāciju iesaistīšanos kvalitatīvās un 

pieejamās solidaritātes darbībās, lai 

tādējādi sniegtu ieguldījumu kohēzijas un 

solidaritātes stiprināšanā Eiropā, atbalstot 

vietējās un reģionālās kopienas un 

Savienību kopumā, un nodrošināt ātru un 

efektīvu tādu projektu īstenošanas 

sākšanu, ar kuriem reaģē uz 

neapmierinātajām sabiedrības vajadzībām 

gan Savienībā, gan trešās valstīs, kā tas ir 

noteikts Ilgtspējīgas attīstības programmā 

2030. gadam. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ar dalīborganizāciju atbalstu 

nodrošināt jauniešiem viegli pieejamas 

iespējas iesaistīties solidaritātes darbībās, 

vienlaikus uzlabojot viņu prasmes un 

kompetenci personīgajai, sociālajai, ar 

izglītības ieguvi saistītajai, profesionālajai 

un pilsoniskajai attīstībai, sekmējot viņu 

nodarbināmību un atvieglojot pāreju uz 

(a) ar dalīborganizāciju atbalstu 

nodrošināt jauniešiem viegli pieejamas 

iespējas iesaistīties solidaritātes darbībās, 

vienlaikus uzlabojot viņu zināšanas, 

prasmes un kompetenci personīgajai, 

sociālajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 

profesionālajai un pilsoniskajai attīstībai, 

kā arī nodarbināmību un atvieglojot viņu 
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darba tirgu, tostarp atbalstot jauno 

brīvprātīgo, stažieru un darba ņēmēju 

mobilitāti; 

pāreju uz darba tirgu, tostarp atbalstot 

jauno brīvprātīgo, stažieru un darba ņēmēju 

mobilitāti. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) nodrošināt, lai Eiropas Solidaritātes 

korpusa dalībniekiem piedāvātās 

solidaritātes darbības sniegtu ieguldījumu 

konkrētu neapmierinātu sabiedrības 

vajadzību risināšanā un kopienu 

stiprināšanā, ir kvalitatīvas un pienācīgi 

atzītas. 

(b) nodrošināt, lai Eiropas Solidaritātes 

korpusa dalībniekiem piedāvātās 

solidaritātes darbības sniegtu ieguldījumu 

konkrētu tādu sabiedrības galveno 

problēmu risināšanā kā, piemēram, sociālā 

integrācija, vides aizsardzība, klimata 

pārmaiņu un dabas katastrofu seku 

novēršana un mazināšana, un vietējo un 

reģionālo kopienu stiprināšanā, ir 

kvalitatīvas un pienācīgi atzītas. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas Solidaritātes korpusa 

darbības papildina un ir saskanīgas ar 

attiecīgajiem politikas virzieniem un 

programmām, kas ir saistītas ar 2. panta 

1. punktā minētajām jomām, kā arī 

pastāvošajiem Savienības līmeņa tīkliem, 

kuri attiecas uz Eiropas Solidaritātes 

korpusa darbībām. 

1. Eiropas Solidaritātes korpusa 

darbības papildina un ir saskanīgas ar 

attiecīgajiem Savienības politikas 

virzieniem un programmām, kas ir saistītas 

ar 2. panta 1. punktā minētajām jomām, kā 

arī pastāvošajiem Savienības līmeņa 

tīkliem, kuri attiecas uz Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbībām. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija un iesaistītās valstis 2. Komisija un iesaistītās valstis 



 

AD\1138578LV.docx 27/43 PE608.135v02-00 

 LV 

sadarbojas, lai panāktu efektivitāti un 

lietderību, nodrošinot saskaņotību starp 

valsts programmām un shēmām, kas ir 

saistītas ar solidaritāti, izglītību, 

arodmācībām, jaunatni no vienas puses, un 

darbībām Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros no otras puses. Šo darbību pamatā 

būs atbilstīga laba prakse un spēkā esošas 

programmas. 

sadarbojas, lai panāktu efektivitāti un 

lietderību, nodrošinot saskaņotību starp 

valsts, reģionālām un vietējām 

programmām un shēmām, kas ir saistītas ar 

solidaritāti, izglītību, arodmācībām, 

neformālo un ikdienējo mācīšanos un 
jaunatni no vienas puses, un darbībām 

Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros no 

otras puses. Šo darbību pamatā būs 

atbilstīga laba prakse un spēkā esošas 

programmas. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) solidaritātes norīkojumi, projekti 

un tīklu veidošanas darbības; 

(a) solidaritātes projekti un tīklu 

veidošanas darbības; 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) solidaritātes norīkojumus 

brīvprātīgā darba, stažēšanās vai darba 

veidā, tostarp pārrobežu un iekšzemes 

norīkojumus, kā arī brīvprātīgo grupu 

norīkojumus; 

(a) solidaritātes norīkojumus 

brīvprātīgā darba, stažēšanās vai darba 

veidā, tostarp individuālus norīkojumus, 

kā arī brīvprātīgo grupu norīkojumus; 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Eiropas Solidaritātes korpusā 

iesaistīto organizāciju un personu tīklu 

veidošanas darbības. 

(c) Eiropas Solidaritātes korpusā 

iesaistīto organizāciju un personu tīklu 

veidošanas darbības, kurām ir pilnībā 

jāatbilst jau aprobētai, uz vietas iegūtai 
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pieredzei un tā jāpapildina, jo īpaši 

paraugpraksei, kas ir izstrādāta 

brīvprātīgā darba un civilās aizsardzības 

jomā. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) darbības, kuru mērķis ir nodrošināt 

solidaritātes norīkojumu kvalitāti, tostarp 

apmācības, valodu atbalstu, administratīvo 

atbalstu dalībniekiem un 

dalīborganizācijām, apdrošināšanu, 

palīdzību pēc norīkojuma beigām, kā arī 

tāda sertifikāta sagatavošanu, kurā ir 

noteiktas un dokumentētas norīkojuma 

laikā iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetence; 

(a) darbības, kuru mērķis ir nodrošināt 

tādu solidaritātes norīkojumu kvalitāti, 

kuru standarti ir izklāstīti Eiropas 

Solidaritātes korpusa hartā, tostarp 

visaptverošu apmācību pirms un pēc 

norīkojuma, valodu atbalstu, pamatojoties 

uz Erasmus+ tiešsaistes lingvistiskā 

atbalsta sniegšanā gūto pieredzi, 

administratīvo atbalstu dalībniekiem un 

dalīborganizācijām, apdrošināšanu, 

palīdzību pēc norīkojuma beigām, ko, 

piemēram, sniedz 

pasniedzējs/uzraudzītājs, kā arī tāda 

sertifikāta sagatavošanu, kurš ir atzīts 

Eiropas līmenī un kura pamatā ir 

jaunatnes apliecību izmantošanā gūtā 

pieredze un kurā būtu noteiktas, 

dokumentētas un apstiprinātas norīkojuma 

laikā iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetence; 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) darbības un pasākumus, kurus 

sniedz bezpeļņas organizācijas, tostarp 

jaunatnes organizācijas un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, kuras atbalsta 

jauniešus, kas vēlas iegūt solidaritātes 

norīkojumus vai piedalīties solidaritātes 

projektos vai izstrādāt šādus norīkojumus 



 

AD\1138578LV.docx 29/43 PE608.135v02-00 

 LV 

un projektus; 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) struktūrām, kas Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros vēlas 

piedāvāt norīkojumus, paredzētas 

kvalitātes zīmes izstrādi un uzturēšanu, lai 

nodrošinātu atbilstību Eiropas Solidaritātes 

korpusa hartā paredzētajiem principiem un 

prasībām; 

(b) struktūrām, kas Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros vēlas 

piedāvāt norīkojumus, paredzētas tādas 

kvalitātes zīmes izstrādi un uzturēšanu, 

kuru piešķir, pamatojoties uz Eiropas 

līmenī atzītiem kopīgiem kritērijiem, lai 

nodrošinātu atbilstību Eiropas Solidaritātes 

korpusa hartā paredzētajiem principiem un 

prasībām; 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) Eiropas Solidaritātes korpusa 

portāla un citu atbilstošu tiešsaistes 

pakalpojumu izveidi, uzturēšanu un 

atjaunināšanu, kā arī nepieciešamās IT 

atbalsta sistēmas un tīmekļa rīkus. 

(d) Eiropas Solidaritātes korpusa tādu 

portāla un citu atbilstošu tiešsaistes 

pakalpojumu izveidi, uzturēšanu un 

atjaunināšanu, kas ir pieejami visās 

oficiālajās Savienības valodās, kā arī 

nepieciešamās IT atbalsta sistēmas un 

tīmekļa rīkus. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šā panta 1. punktā minētā summa 

ietver finansējumu EUR 294 200 0001a 

apmērā pašreizējās cenās, ko veido: 

 (a)  programmas Erasmus+ 
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ieguldījums EUR 197 700 000 apmērā 

pašreizējās cenās; 

 (b)  Nodarbinātības un sociālās 

inovācija programmas ieguldījums EUR 

10 000 000 apmērā pašreizējās cenās; 

 (c)  nepiešķirto līdzekļu rezerve 

1.a izdevumu kategorijā (ieskaitot 

vispārējo rezervi saistībām), kuras 

ieguldījums sasniedz EUR 86 500 000 

pašreizējā cenās. 

 __________________ 

 1a Šis finansējums ir sākotnējā atsauces 

summa Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas Iestāžu nolīguma par budžeta 

disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos 

un pareizu finanšu pārvaldību (2013/C 

373/01) 17. punkta izpratnē. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minētā summa 

ietver finansējumu EUR 294 200 00033 

apmērā pašreizējās cenās, ko papildina 

iemaksas: 

2. Šā panta 1.a punktā minēto summu 

papildina iemaksas: 

__________________  

33 Šis finansējums ir sākotnējā atsauces 

summa Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas Iestāžu nolīguma par budžeta 

disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos 

un pareizu finanšu pārvaldību (2013/C 

373/01) 17. punkta izpratnē. 

 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Finanšu atbalsts solidaritātes 

norīkojumiem un projektiem, kas minēti 7. 

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

orientējoši 80 % brīvprātīgajiem 

norīkojumiem un solidaritātes projektiem 

un 20 % stažēšanās un darba 

norīkojumiem. 

3. Finanšu atbalsts solidaritātes 

norīkojumiem un projektiem, kas minēti 

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

orientējoši 70 % brīvprātīgajiem 

norīkojumiem un solidaritātes projektiem 

un 30 % stažēšanās un darba 

norīkojumiem. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Iesaistītā valsts atbalsta saņēmējiem 

var darīt pieejamus valsts līdzekļus, kās 

jāpārvalda saskaņā ar Eiropas Solidaritātes 

korpusa noteikumiem, un šajā nolūkā 

izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa 

decentralizētās struktūras, nodrošinot šīm 

struktūrām proporcionālu papildu 

finansējumu. 

6. Iesaistītā valsts vai reģionālā, vai 

vietējā struktūra atbalsta saņēmējiem var 

darīt pieejamus papildu līdzekļus, kas ir 

jāpārvalda saskaņā ar Eiropas Solidaritātes 

korpusa noteikumiem, un šajā nolūkā 

izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa 

decentralizētās struktūras, nodrošinot šīm 

struktūrām proporcionālu papildu 

finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Lai vienkāršotu atbalsta 

saņēmējiem noteiktās prasības, pēc 

iespējas vairāk izmanto vienreizējus 

maksājumus, vienības izmaksas un 

vienotas likmes finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas Solidaritātes korpusā 

piedalās dalībvalstis. 

1. Eiropas Solidaritātes korpuss ir 

atvērts šādu valstu dalībai: 

 (a) dalībvalstīm; 

 (b) valstīm, kas pievienojas, 

kandidātvalstīm un potenciālajām 

kandidātvalstīm, kas gūst labumu no 

pirmsiestāšanās stratēģijas, saskaņā ar 

vispārējiem principiem un vispārējiem 

noteikumiem un nosacījumiem attiecībā 

uz šo valstu piedalīšanos Savienības 

programmās, kuri ir noteikti attiecīgajos 

pamatnolīgumos un Asociācijas padomes 

lēmumos vai līdzīgos nolīgumos; 

 (c) EBTA valstīm, kas ir EEZ 

nolīguma dalībvalstis, saskaņā ar šā 

nolīguma noteikumiem; 

 (d) Eiropas Kaimiņattiecību politikas 

darbības jomā iekļautajām valstīm, kas ir 

noslēgušas nolīgumus ar Savienību, 

paredzot iespēju tām piedalīties 

Savienības programmās, ja tiek noslēgts 

divpusējs nolīgums ar Savienību par to 

dalības Eiropas Solidaritātes korpusā 

nosacījumiem. 

 Dalībvalstis piedalās Eiropas Solidaritātes 

korpusa darbībā, lai stiprinātu sociālo 

kohēziju, nodrošinot solidaritāti un 

īstenojot Savienības rīcību. 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Eiropas Solidaritātes korpuss ir 

atvērts trešo valstu dalībai, pamatojoties uz 

divpusējiem nolīgumiem. Sadarbības 

pamatā vajadzības gadījumā ir papildu 

apropriācijas, kuras dara pieejamas saskaņā 

ar procedūrām, par ko vienojas ar 

2. Eiropas Solidaritātes korpuss ir 

atvērts trešo valstu dalībai, pamatojoties uz 

divpusējiem un daudzpusējiem 

nolīgumiem par pārrobežu projektiem, 

kurus īsteno ar Eiropas valstīm, kuras nav 

ES dalībvalstis. Sadarbības pamatā 
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attiecīgajām valstīm. vajadzības gadījumā ir papildu 

apropriācijas, kuras dara pieejamas saskaņā 

ar procedūrām, par ko vienojas ar 

attiecīgajām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Jaunieši vecumā no 17 līdz 

30 gadiem, kuri vēlas piedalīties Eiropas 

Solidaritātes korpusā, reģistrējas Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālā. Tomēr 

norīkojuma vai projekta uzsākšanas brīdī 

reģistrētais jaunietis ir vismaz 18 gadus 

vecs un ne vecāks par 30 gadiem. 

1. Jaunieši vecumā no 17 līdz 

30 gadiem, kuri vēlas piedalīties Eiropas 

Solidaritātes korpusā, reģistrējas Eiropas 

Solidaritātes korpusa portālā vai piekļūst 

šai programmai, izmantojot jau 

pastāvošos pieteikšanās procesus, ko 

piedāvā koordinācijas un nosūtīšanas 

organizācijas. Tomēr norīkojuma vai 

projekta uzsākšanas brīdī reģistrētais 

jaunietis ir vismaz 18 gadus vecs un ne 

vecāks par 30 gadiem. Jaunieši var 

piedalīties šajā projektā tik reižu, cik vien 

viņi vēlas, neatkarīgi no tā pieejamības. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Jaunieša pieteikumu dalībai 

ilgtermiņa programmā nedrīkst noraidīt, 

ja viņš projekta īstenošanas laikā sasniegs 

30 gadu vecumu. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Īstenojot šo regulu, Komisija un 2. Īstenojot šo regulu, Komisija un 
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iesaistītās valstis nodrošina, ka īpaši 

centieni tiek veltīti sociālās iekļautības 

veicināšanai, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 

esošu jauniešu dalībai. 

iesaistītās valstis nodrošina, ka īpaši 

centieni tiek veltīti sociālās iekļautības 

veicināšanai, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 

esošu jauniešu dalībai, visiem dalībniekiem 

garantējot brīvprātīgajam darbam 

pielāgotu apmācību. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas Solidaritātes korpusā var 

iesaisties publiska vai privāta struktūra vai 

starptautiskas organizācijas ar nosacījumu, 

ka tās ir saņēmušas Eiropas Solidaritātes 

korpusa kvalitātes zīmi. 

1. Eiropas Solidaritātes korpusā var 

iesaistīties 2. panta pirmās daļas 4. punktā 

minētā publiskā vai privātā struktūra vai 

starptautiskas organizācijas ar nosacījumu, 

ka tās atbilstoši šīs regulas mērķiem ir 

saņēmušas Eiropas Solidaritātes korpusa 

kvalitātes zīmi, piekļuvi Eiropas 

Solidaritātes korpusam padarot elastīgāku 

un pieņemot precīzus un vienkāršus 

noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Novērtējuma rezultātā struktūrai 

var piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusa 

kvalitātes zīmi. Piešķirto kvalitātes zīmi 

periodiski pārvērtē, un to var atsaukt. 

3. Novērtējuma rezultātā struktūrai 

var piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusa 

kvalitātes zīmi. Piešķirto kvalitātes zīmi 

periodiski pārvērtē, un to var atsaukt, taču 

to var piešķirt no jauna pēc tam, kad ir 

veikts nākamais novērtējums. Struktūru 

pārvērtējuma iznākums ir uzskatāms par 

daļu no 15. pantā minētās pārraudzības 

un novērtēšanas un jo īpaši par daļu no 

progresa ziņojuma, ko Komisija publiskos 

2020. gadā. 
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Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 

saņemšanai var pieteikties jebkura 

iesaistītā valstī reģistrēta valsts vai privāta 

struktūra un starptautiskas organizācijas, 

kas īsteno solidaritātes darbības. Regulas 

7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 

darbību gadījumā dalīborganizācija izpilda 

priekšnosacījumu Eiropas Solidaritātes 

korpusa finansējuma saņemšanai, proti, 

iegūst kvalitātes zīmi. Regulas 7. panta 

1. punkta b) apakšpunktā minēto projektu 

gadījumā Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībnieku neformālas grupas vārdā 

finansējuma saņemšanai var pieteikties 

fiziskas personas. 

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 

saņemšanai var pieteikties jebkura 

iesaistītā valstī reģistrēta valsts vai privāta 

struktūra un starptautiskas organizācijas, 

kas īsteno solidaritātes darbības. Regulas 

7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 

darbību gadījumā dalīborganizācija izpilda 

priekšnosacījumu Eiropas Solidaritātes 

korpusa finansējuma saņemšanai, proti, 

iegūst kvalitātes zīmi. Regulas 7. panta 

1. punkta b) apakšpunktā minēto projektu 

gadījumā Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībnieku neformālas grupas vārdā 

finansējuma saņemšanai var pieteikties 

fiziskas personas. Pieteikšanos uz 

finansējumu un tā sadali īsteno tā, lai 

nodrošinātu efektīvu un ātru reakciju uz 

sociālām problēmām. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Konkrēto mērķu īstenošanas progresu 

novērtē, izmantojot rādītājus, piemēram: 

Konkrēto mērķu īstenošanas progresu un 

norīkojumu kvalitāti izvērtē, izmantojot 

rādītājus, piemēram: 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) brīvprātīgo norīkojumu dalībnieku 

skaitu (pārrobežu un iekšzemes) 

(a) brīvprātīgo norīkojumu dalībnieku 

skaitu valsts, vecuma un dzimuma 

griezumā; 
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Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) solidaritātes projektu dalībnieku 

skaitu; 

(d) solidaritātes projektu dalībnieku 

skaitu valsts, vecuma un dzimuma 

griezumā; 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) to organizāciju skaitu, kurām ir 

piešķirta Eiropas Solidaritātes korpusa 

kvalitātes zīme. 

(e) to organizāciju skaitu valstu 

griezumā, kurām ir piešķirta Eiropas 

Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme. 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) to dalībnieku procentuālā daļa 

valsts, vecuma un dzimuma griezumā, 

kuri ir saņēmuši sertifikātu, piemēram, 

jaunatnes apliecību, diplomu vai cita 

veida formālas atzīšanas dokumentu par 

līdzdalību Eiropas Solidaritātes korpusā; 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb) to dalībnieku procentuālā daļa 
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valsts, vecuma un dzimuma griezumā, kas 

ir darījuši zināmu, ka ir panākuši 

personīgo, ar izglītības ieguvi saistīto, 

sociālo, pilsonisko un profesionālo 

attīstību; 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – ec apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ec) to dalībnieku procentuālā daļa 

valsts, vecuma un dzimuma griezumā, kas 

ir darījuši zināmu, ka ir uzlabojuši savas 

valodu prasmes; 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – ed apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ed) to dalībnieku procentuālā daļa 

valsts, vecuma un dzimuma griezumā, kas 

ir darījuši zināmu, ka vēlas arī turpmāk 

iesaistīties solidaritātes pasākumos; 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – ee apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ee) to dalībnieku procentuālā daļa, 

kam ir invaliditāte, valsts, vecuma, 

dzimuma un norīkojuma vietas griezumā. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 

izveido arī atgriezeniskās saiknes 

mehānismu, lai saņemtu komentārus no 

dalībniekiem par viņu norīkojumu 

kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā Komisija sagatavo 

detalizētu programmu šīs regulas rezultātu 

un ietekmes pārraudzībai. 

Neskarot šā panta 1. punktu, ne vēlāk kā 

sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā Komisija sagatavo detalizētu 

programmu šīs regulas rezultātu un 

ietekmes pārraudzībai. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Ne vēlāk kā .. [šīs regulas 

piemērošanas datums], lai izvērtētu 

Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanā 

gūto pieredzi, Komisija publicē ziņojumu 

par paraugpraksi, uz kuru pamatojoties 

var noteikt turpmākos politikas un 

kohēzijas mērķus. 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 

valstīm nodrošina informācijas izplatīšanu, 

1. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 

valstīm nodrošina informācijas izplatīšanu, 
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publicitāti un pēcpārbaudi attiecībā uz 

visām Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros atbalstītajām darbībām. 

publicitāti un pēcpārbaudi attiecībā uz 

visām Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros atbalstītajām darbībām, jo īpaši, 

izmantojot IKT risinājumus, piemēram, 

visās Savienības oficiālajās valodās 

pieejamu portālu, sevišķi uzsverot 

vienlīdzīgas iespējas un pieejamību. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Saziņas pasākumi arī sniedz 

ieguldījumu korporatīvajā komunikācijā 

par Savienības politiskajām prioritātēm, ja 

tās ir saistītas ar šīs regulas vispārējo 

mērķi. 

3. Saziņas pasākumi arī sniedz 

ieguldījumu korporatīvajā komunikācijā 

par Savienības politiskajām prioritātēm, ja 

tās ir saistītas ar šīs regulas vispārējo mērķi 

un ir uzskatāmas par Savienības 

pievienotās vērtības un atpazīstamības 

faktoru. 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts iestāde norīko neatkarīgu 

revīzijas iestāde. Neatkarīga revīzijas 

iestāde sniedz revīzijas atzinumu par 

ikgadējo vadības deklarāciju, kas minēta 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 

60. panta 5. punktā. 

1. Valsts iestāde saskaņā ar 

pārredzamības principu norīko neatkarīgu 

revīzijas iestādi. Neatkarīga revīzijas 

iestāde sniedz revīzijas atzinumu par 

ikgadējo vadības deklarāciju, kas minēta 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 

60. panta 5. punktā. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) nosaka valsts aģentūras iekšējās (a) nosaka valsts aģentūras iekšējās 
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kontroles standartus un noteikumus, 

saskaņā ar kuriem valsts aģentūra pārvalda 

dotāciju piešķiršanai paredzētos Savienības 

līdzekļus; 

kontroles standartus un noteikumus, 

saskaņā ar kuriem valsts aģentūra pārvalda 

dotāciju piešķiršanai paredzētos Savienības 

līdzekļus, ņemot vērā vienkāršošanas 

prasības un tāpēc dalīborganizācijām 

neuzliekot papildu slogu; 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) Eiropas Komisija, īstenojot 

Eiropas Solidaritātes korpusu, cieši 

sadarbojas ar Eiropas Solidaritātes 

korpusa nolūkā norīkoto valsts iestādi. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Komisija rīko regulāras sanāksmes 

ar valstu aģentūru tīklu, lai nodrošinātu 

saskaņotu Eiropas Solidaritātes korpusa 

īstenošanu visās iesaistītajās valstīs. 

7. Komisija rīko regulāras sanāksmes 

ar valstu aģentūru tīklu un citām Eiropas 

Solidaritātes korpusā iesaistītajām 

ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu 

saskaņotu Eiropas Solidaritātes korpusa 

īstenošanu visās iesaistītajās valstīs. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Valsts aģentūras ir atbildīgas par 

Eiropas Solidaritātes korpusa darbību, kuru 

pārvaldība ir uzticēta valsts aģentūrai, 

īstenošanai paredzēto dotāciju saņēmēju 

primāro pārbaužu veikšanu. Minētās 

pārbaudes sniedz pamatotu ticamību, ka 

3. Valsts aģentūras ir atbildīgas par 

Eiropas Solidaritātes korpusa darbību, kuru 

pārvaldība ir uzticēta valsts aģentūrai, 

īstenošanai paredzēto dotāciju saņēmēju 

primāro pārbaužu veikšanu. Minētās 

pārbaudes ir samērīgas un adekvātas un 
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piešķirtās dotācijas tiek izlietotas 

paredzētajiem nolūkiem un atbilstoši 

piemērojamām Savienības normām. 

sniedz pamatotu ticamību, ka piešķirtās 

dotācijas tiek izlietotas paredzētajiem 

nolūkiem un atbilstoši piemērojamām 

Savienības normām, ņemot vērā 

vienkāršošanas prasības un tāpēc 

dalīborganizācijām neuzliekot papildu 

slogu. Turklāt, lai vienkāršotu līdzekļu 

saņēmējiem noteiktās prasības, pēc 

iespējas vairāk izmanto vienreizējus 

maksājumus, vienības izmaksas un 

vienotas likmes finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai īstenotu šo regulu, Komisija 

pieņem darba programmas, izmantojot 

īstenošanas aktus. Katra darba programmā 

nodrošina, ka 3. un 4. pantā noteiktie 

vispārējie un konkrētie mērķi katru gadu 

tiek konsekventi īstenoti, un norāda 

paredzamos rezultātus, īstenošanas metodi 

un tās kopējo summu. Darba programmās 

ietver arī finansējamo darbību aprakstu, 

norādi uz naudas līdzekļu apmēru, kas ir 

piešķirts katrai darbībai, un uz valstu 

aģentūru pārvaldītajām darbībām paredzēto 

līdzekļu sadalījumu starp iesaistītajām 

valstīm, kā arī aptuveno īstenošanas 

grafiku. 

1. Lai īstenotu šo regulu, Komisija 

pieņem darba programmas, izmantojot 

īstenošanas aktus. Katra darba programmā 

nodrošina, ka 3. un 4. pantā noteiktie 

vispārējie un konkrētie mērķi katru gadu 

tiek konsekventi īstenoti, un norāda 

paredzamos rezultātus, īstenošanas metodi 

un tās kopējo summu. Darba programmās 

ietver arī finansējamo darbību aprakstu, 

tostarp kopīgās, pārrobežu līmenī 

īstenojamās darbības, norādi uz naudas 

līdzekļu apmēru, kas ir piešķirts katrai 

darbībai, un uz valstu aģentūru 

pārvaldītajām darbībām paredzēto līdzekļu 

sadalījumu starp iesaistītajām valstīm, kā 

arī aptuveno īstenošanas grafiku. 

 

 

 

 

 



 

PE608.135v02-00 42/43 AD\1138578LV.docx 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Solidaritātes korpuss 

Atsauces COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

CULT 

12.6.2017 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

REGI 

12.6.2017 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Krzysztof Hetman 

20.6.2017 

Izskatīšana komitejā 12.7.2017 7.9.2017   

Pieņemšanas datums 23.11.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

26 

6 

2 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe 

García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, 

Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Martina Michels, 

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Stanislav 

Polčák, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika 

Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Elena Gentile, John 

Howarth, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Bronis 

Ropė, Damiano Zoffoli 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Olle Ludvigsson 

 



 

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

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

26 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova 

ECR Ruža Tomašić, Sławomir Kłosowski 

PPE Andor Deli, Andrey Novakov, Daniel Buda, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Joachim 

Zeller, Krzysztof Hetman, Lambert van Nistelrooij, Marc Joulaud, Maria Spyraki, 

Pascal Arimont, Stanislav Polčák 

S&D Constanze Krehl, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Iratxe García Pérez, John Howarth, 

Mercedes Bresso, Michela Giuffrida, Monika Smolková, Olle Ludvigsson, Viorica 

Dăncilă 

 

6 - 

ALDE Matthijs van Miltenburg 

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels 

NI Konstantinos Papadakis 

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana 

 

2 0 

ECR John Flack 

EFDD Rosa D'Amato 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


