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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos solidarumo korpusas – nauja ES iniciatyva, kuria skatinamas solidarumas kaip 
pagrindinė ES piliečių ir valstybių narių vertybė ir kuri jaunimui sudaro galimybes savo šalyje 
ar užsienyje vykdyti savanorišką veiklą arba dalyvauti projektuose, naudinguose 
bendruomenėms ir visos Europos žmonėms.

Jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ji turėtų patenkinti 
nepatenkintus visuomenės poreikius, padėti stiprinti bendruomenes, suteikti galimybę 
jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti prieinama jaunimui ir 
įgyvendinama saugiomis bei sveikomis sąlygomis; Nuomonės referentė ypač pabrėžė, kad 
jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti orientuota į nesimokančius ir nedirbančius 
asmenis (angl. NEET).

Savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, šviečiamąjį ir profesinį 
tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Nuomonės referentė pabrėžė, kad 
turėtų būti visiškai kompensuojamos asmenų, dalyvaujančių savanoriškoje veikloje, su šia 
veikla susijusios išlaidos, tokios kaip apgyvendinimas, vietos transportas, kišenpinigiai, 
maistas, pervežimas iš jų gyvenamosios vietos į savanoriškos veiklos vietą ir grįžimas atgal. 

Europos solidarumo suteikia jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, 
kuriais vietos ir regiono bendruomenių labui siekiama spręsti konkrečias jų problemas. Tokie 
projektai – atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir galimybė išbandyti 
idėjas bei padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Be to, Europos 
solidarumo korpuso projektai yra pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso 
dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas, 
socialines įmones ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo 
sektoriuose.

Bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti 
kokybės ženklą. Nuomonės referentė pabrėžė, kad suteiktas kokybės ženklas turėtų būti 
vertinamas iš naujo bent kas dvejus metus ir atšauktas, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, 
jog sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, 
reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus 
sklaidą. Taip ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, skatinant jas 
remti Europos solidarumo korpuso veiklą. Siekiant geriau įgyvendinti Europos solidarumo 
korpuso programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės 
agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinėmis 
įmonėmis, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, turinčiais patirties 
solidarumo veiksmų srityje.

Šiuo pasiūlymu nustatomi keli supaprastinimai, taikomi fiziniams asmenims, organizacijoms 
ir institucijoms. Nuomonės referentė siūlo dar labiau supaprastinti galiojančią finansinę 
procedūrą, pirmenybę teikiant supaprastintą išlaidų apmokėjimą, siekiant supaprastinti 
reikalavimus paramos gavėjams. Nuomonės referentė pritaria pasiūlymui nustatyti 
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nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartus ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias 
atsako atitinkamos nacionalinės agentūros, valdymo taisykles, atsižvelgiant į supaprastinimo 
reikalavimus, nesukeliant papildomos naštos dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms.

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 
piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia 
bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai 
ir užtikrinama vienybė, būtina kovojant su 
dabartinėmis ir būsimomis visuomenės 
problemomis, kurias jaunieji europiečiai 
nori padėti spręsti praktiškai parodydami 
solidarumą;

(1) Europos Sąjunga grindžiama 
bendromis vertybėmis ir piliečių ir 
valstybių narių bei skirtingų kartų 
solidarumu. Šiomis bendromis vertybėmis
grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama 
vienybė, būtina kovojant su dabartinėmis ir 
būsimomis visuomenės problemomis
Europos ir tarptautiniu lygmeniu, kurias 
jaunieji europiečiai nori padėti spręsti 
praktiškai parodydami solidarumą;

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 – pasitelkus įvairias ES 

(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 – pasitelkus 
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programas, pagal kurias jaunuoliams visoje 
Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis 
arba dirbti;

įvairias ES programas, pagal kurias 
jaunuoliams visoje Sąjungoje pasiūlyta 
savanoriauti, stažuotis arba dirbti;

___________________ __________________

18 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos solidarumo korpusas“ 
(COM(2016) 0942 final).

18 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos solidarumo korpusas“ 
(COM(2016)0942 final).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) jaunuoliams 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 taip pat turėtų būti remiamas 
jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų 
judumas;

(5) jaunuoliams turėtų būti sudaromos 
nesunkiai prieinamos ir įtraukios 
galimybės dalyvauti solidarumo veikloje –
tai jiems padės išreikšti įsipareigojimą 
dirbti bendruomenių, įskaitant vietos 
bendruomenes, labui, kartu įgyti 
naudingos asmeninės, mokymosi, 
socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, 
žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai 
daugiau galimybių įsidarbinti
nacionaliniu, regioniniu, Europos ir 
prireikus tarpvalstybiniu ar tarptautiniu 
lygmenimis. Tokia veikla taip pat turėtų 
būti remiamas jaunųjų savanorių, 
stažuotojų ir darbuotojų judumas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) jaunuoliams siūloma solidarumo 
veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų 
būti tenkinami nepatenkinti visuomenės 
poreikiai, padedama stiprinti 
bendruomenes, suteikiama galimybė 
jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir 

(6) jaunuoliams siūloma solidarumo 
veikla turėtų būti kokybiška ir visų pirma 
orientuota į nesimokančius ir 
nedirbančius asmenis (angl. NEET), t. y. 
ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti 
visuomenės poreikiai, padedama stiprinti 
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gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui 
ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis 
sąlygomis;

vietos bendruomenes ir socialinę 
sanglaudą, suteikiama galimybė 
jaunuoliams įgyti vertingų žinių, įgūdžių ir 
gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui 
ir įgyvendinama saugiomis, įtraukiomis ir 
sveikomis sąlygomis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos solidarumo korpusas yra 
viena bendra vieta, per kurią galima pradėti 
dalyvauti solidarumo veikloje visoje 
Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti 
nuoseklumą ir papildomumą su kitomis 
svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir 
programomis. Europos solidarumo 
korpusas turėtų būti grindžiamas jau 
įgyvendinamų programų, visų pirma 
Europos savanorių tarnybos19 ir ES 
pagalbos savanorių20, pranašumais ir 
sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos 
valstybių narių pastangos remti jaunuolius 
ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų 
kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal 
Jaunimo garantiją, 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 reikia 
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, ir prireikus vadovautis 
gerąja patirtimi;

(7) Europos solidarumo korpusas yra 
viena bendra vieta, per kurią galima pradėti 
dalyvauti solidarumo veikloje visoje 
Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti 
nuoseklumą ir papildomumą su kitomis 
svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir 
programomis. Europos solidarumo 
korpusas turėtų būti grindžiamas jau 
įgyvendinamų programų, visų pirma 
Europos savanorių tarnybos19 ir ES 
pagalbos savanorių20, pranašumais ir 
sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos 
valstybių narių, regionų ir miestų
pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems 
pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į 
dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo 
garantiją, 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 reikia 
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, ir prireikus vadovautis 
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gerąja patirtimi;

_________________ _________________

19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus+“ ir kuriuo 
panaikinami sprendimai 
Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir 
Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 50–73).

19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus+“ ir kuriuo 
panaikinami sprendimai 
Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir 
Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 50–73).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos 
korpusas (ES pagalbos savanorių 
iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos 
korpusas (ES pagalbos savanorių 
iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos solidarumo korpusas 
sudaro naujų galimybių jaunuoliams 
savanoriauti, stažuotis arba dirbti su 
solidarumu susijusiose srityse, savo 
iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo 
projektus. Šios galimybės padeda jiems 
užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, 
pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos 
solidarumo korpusas taip pat remia jo 
dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo 
veiklą, taip pat priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti remiamos veiklos 
kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų 
patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima 
prisidėti prie Europos bendradarbiavimo 
jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie 
tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

(9) Europos solidarumo korpusas 
sudaro naujų galimybių jaunuoliams 
savanoriauti, stažuotis arba dirbti su 
solidarumu susijusiose srityse, savo 
iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo 
programas ir projektus. Šios galimybės 
padeda jiems užsitikrinti asmeninį, 
mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 
tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas 
taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų 
tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti remiamos 
veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi 
rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus 
galima prisidėti prie Europos 
bendradarbiavimo jaunimo srityje ir 
skleisti informaciją apie tokio 
bendradarbiavimo teigiamą poveikį;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiomis veiklomis turėtų būti 
tenkinami nepatenkinti visuomenės 
poreikiai bendruomenių naudai, kartu 
skatinant asmens asmeninį, mokymosi, 
socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; 
tai gali būti daroma savanoriaujant, 
stažuojantis, dirbant, 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, 
tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia 
solidarumo veikla turėtų apimti aiškų 
mokymosi ir mokymo dėmenį per 
atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti 
siūloma prieš solidarumo veiklos 
laikotarpį, jo metu ir po jo;

(10) ši veikla turėtų būti naudinga 
bendruomenėms ir remiama vietos bei 
regioninių valdžios institucijų, kartu
skatinant asmens asmeninį, mokymosi, 
socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; 
tai gali būti daroma savanoriaujant, 
stažuojantis, dirbant, įgyvendinant 
projektus arba vykdant tinklų kūrimo 
veiklą, plėtojant IT ir naujas 
technologijas įvairiose srityse, pavyzdžiui, 
susijusiose su formaliuoju ir 
neformaliuoju švietimu ir savaiminiu 
mokymusi, kultūrų dialogu, socialine 
įtrauktimi 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, tarpvalstybiniu 
bendradarbiavimu. Tokia solidarumo 
veikla turėtų apimti aiškų švietimo,
mokymosi ir mokymo dėmenį per 
atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti 
siūloma prieš solidarumo veiklos 
laikotarpį, jo metu ir po jo;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, (11) savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, 
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tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti 
jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir 
profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir 
galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla 
neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam 
ar esamam apmokamam darbui, ar būti 
suvokiama kaip jo pakaitalas; Komisija ir 
valstybės narės, taikydamos atvirąjį 
koordinavimo metodą, turėtų 
bendradarbiauti jaunimo savanoriškos 
veiklos politikos srityje;

tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti 
jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir 
profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą, 
gerosios patirties mainus ir įsidarbinimo 
perspektyvas darbo rinkoje. Savanoriška 
veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio 
galimam ar esamam apmokamam darbui, 
ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas.
Turėtų būti tinkamai kompensuojamos 
asmenų, dalyvaujančių savanoriškoje 
veikloje, su šia veikla susijusios išlaidos 
(įskaitant išlaidas, susijusias su 
apgyvendinimu, vietos transportu, 
kišenpinigiais, maistu, pervežimu iš jų 
gyvenamosios vietos į savanoriškos 
veiklos vietą ir grįžimu atgal). Komisija ir 
valstybės narės, taikydamos atvirąjį 
koordinavimo metodą, turėtų 
bendradarbiauti jaunimo savanoriškos 
veiklos politikos srityje;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus 
visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos 
solidarumo korpusas padeda jį skatinti, 
suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti 
ir įgyvendinti savo projektus, kuriais 
siekiama spręsti konkrečias problemas 
vietos bendruomenių labui. Tokie projektai
– galimybė išbandyti idėjas ir padėti 
jaunuoliams patiems skatinti solidarumo 
veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas 
norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje 
ir pirmasis žingsnis skatinant Europos 
solidarumo korpuso dalyvius dirbti 
savarankiškai arba burtis į asociacijas, 
nevyriausybines organizacijas ar kitas 
organizacijas, veikiančias solidarumo, ne 
pelno ir jaunimo sektoriuose;

(13) jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus 
visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos 
solidarumo korpusas padeda jį skatinti, 
suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti 
ir įgyvendinti savo projektus, kuriais 
siekiama spręsti konkrečias problemas 
vietos ir regioninių bendruomenių labui, 
prireikus atsižvelgiant į specifinius vietos, 
regiono ir tarpvalstybinius veiksnius. 
Tokie projektai – galimybė kurti 
novatoriškus sprendimus siekiant išspręsti 
pagrindinius iššūkius ir padėti 
jaunuoliams patiems skatinti solidarumo 
veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas 
norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje 
ir pirmasis žingsnis skatinant Europos 
solidarumo korpuso dalyvius dirbti 
savarankiškai arba burtis į asociacijas, 
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nevyriausybines organizacijas, socialines 
įmones ar kitas organizacijas, veikiančias 
solidarumo, ne pelno ir jaunimo 
sektoriuose;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
Europos solidarumo korpuse siūlomos 
veiklos ir kitokių galimybių kokybės 
užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams 
mokymą, kalbinę paramą, draudimą, 
administracinę paramą ir paramą 
pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per 
Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, 
įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių saugumui 
ir saugai turėtų ir toliau būti ypatingai 
svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti 
dislokuojami operacijoms, kurios 
vykdomos per tarptautinius ir 
netarptautinius ginkluotus konfliktus, 
vykdyti;

(15) ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
Europos solidarumo korpuse siūlomos 
veiklos ir kitokių galimybių kokybės 
užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams 
mokymą, kalbinę paramą, galimybę 
naudotis asmeninės paramos 
paslaugomis, draudimą, administracinę 
paramą ir paramą prieš prasidedant ir
pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per 
Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, 
įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių saugumui 
ir saugai turėtų ir toliau būti ypatingai 
svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti 
dislokuojami operacijoms, kurios 
vykdomos per tarptautinius ir 
netarptautinius ginkluotus konfliktus, 
vykdyti;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kokybės ženklas turėtų užtikrinti, 
kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi 
Europos solidarumo korpuso principų ir 
reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir 
pareigomis visais solidarumo veiklos 
etapais. Kokybės ženklas yra būtinoji 
dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime 
neturėtų reikšti, kad bus skirtas 

(17) kokybės ženklas turėtų užtikrinti, 
kad dalyvaujančios organizacijos nuolat 
veiksmingai laikytųsi Europos solidarumo 
korpuso principų ir reikalavimų, susijusių 
su jų teisėmis ir pareigomis visais 
solidarumo veiklos etapais, įskaitant 
pasiruošimo etapą ir etapą po veiklos 
vykdymo. Kokybės ženklas yra būtinoji 
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finansavimas pagal Europos solidarumo 
korpuso programą;

dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime 
neturėtų reikšti, kad bus skirtas 
finansavimas pagal Europos solidarumo 
korpuso programą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) bet kuris Europos solidarumo 
korpuso veikloje norintis dalyvauti 
subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei 
tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės 
ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat 
vykdyti Europos solidarumo korpuso 
programą įgyvendinančios institucijos. 
Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai 
įvertinti iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant 
patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, 
kuriomis jis buvo suteiktas, 
nebetenkinamos;

(18) bet kuris Europos solidarumo 
korpuso veikloje norintis dalyvauti 
subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei 
tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės 
ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat 
vykdyti Europos solidarumo korpuso 
programą įgyvendinančios institucijos. 
Suteiktą kokybės ženklą reikėtų vertinti iš 
naujo bent kas ketverius metus ir atšaukti, 
jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad 
sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, 
nebetenkinamos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos išplėsti Europos solidarumo 
korpuso projektus; turėtų būti nustatyta 
konkrečių priemonių, padedančių Europos 
solidarumo korpuso projektų vykdytojams 
teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti 
sąveikos naudojantis Europos struktūriniais 
ir investicijų fondais ir migracijos, 
saugumo, teisingumo ir pilietybės, 
sveikatos ir kultūros programomis;

(21) turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos išplėsti Europos solidarumo 
korpuso projektus. Tuo pat metu 
potencialiems paramos gavėjams turėtų 
būti teikiama tiksli ir nuolat atnaujinama 
informacija apie tokias galimybes. Turėtų 
būti nustatyta konkrečių priemonių, 
padedančių Europos solidarumo korpuso 
projektų vykdytojams teikti paraiškas 
dotacijai gauti ar siekti sąveikos 
naudojantis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais ir migracijos, saugumo, 
teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir 
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kultūros programomis;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Europos solidarumo korpuso 
portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant 
užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti 
prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti 
vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems 
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 pasibaigus veiklai bei atliekant 
kitas naudingas funkcijas, kurių gali 
prireikti ateityje;

(23) Europos solidarumo korpuso 
portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant 
užtikrinti galimybę nesunkiai ir patogiu 
naudotojui būdu prisijungti prie Europos 
solidarumo korpuso ir sukurti vieno 
langelio sistemą ir susidomėjusiems 
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 pasibaigus veiklai bei atliekant 
kitas naudingas funkcijas, kurių gali 
prireikti ateityje;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad 
Europos solidarumo korpuso remiamoje 
veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, 
visų pirma turintys nepalankiausias 
sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas 
priemones, kuriomis būtų skatinama 
socialinė įtrauktis, palankių sąlygų 
neturinčių jaunuolių dalyvavimas, 
atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su 
daugybės kaimo vietovių ir atokiausių 
Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir 
teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios 
šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų 
priimtos visos tinkamos teisinių ir 
administracinių kliūčių šalinimo priemonės 

(28) reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad 
Europos solidarumo korpuso remiamoje 
veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, 
visų pirma turintys nepalankiausias 
sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas 
priemones, kuriomis būtų skatinama 
socialinė įtrauktis, palankių sąlygų 
neturinčių jaunuolių dalyvavimas, 
atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su 
daugybės kaimo vietovių ir atokiausių 
Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir 
teritorijų atokumu. Taigi, vykdant 
Programos stebėseną teikiamos ataskaitos 
apie tai, kokia apimtimi dalyvavimas 
atitinka siekius atspindėti visuomenės 
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ir būtų užtikrintas sklandus Europos 
solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų 
padėti išspręsti, jei įmanoma, ir 
nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos 
teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių 
atvykimo ir gyvenimo, vykdant 
tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos 
viduje kylančias administracines 
problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti 
vizas, leidimus gyventi ir Europos 
sveikatos draudimo kortelę;

įvairovę mažumų grupių, negalios (ar jos 
nebuvimo), socialiniu ar finansiniu 
požiūriu nepalankios padėties ir dalyvių 
regioninės kilmės atžvilgiu. 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. Tai turėtų 
padėti išspręsti, jei įmanoma, ir 
nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos 
teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių 
atvykimo ir gyvenimo, vykdant 
tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos 
viduje kylančias administracines 
problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti 
vizas, leidimus gyventi ir Europos 
sveikatos draudimo kortelę;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Europos, nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą 
viešinimą, reklamavimą ir informavimą 
apie galimybes ir pagal Programą remiamų 
veiksmų rezultatus sklaidą. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms 
įmonėms, skatinant jas remti Europos 
solidarumo korpuso veiklą. Viešinimo, 
reklamavimo ir informacijos sklaidos 
veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas 
Programos įgyvendinimo įstaigas, prireikus 
padedant kitoms svarbiausioms 
suinteresuotosioms šalims;

(38) Europos, nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti 
tinkamą viešinimą, reklamavimą ir 
informavimą apie galimybes ir pagal 
Programą remiamų veiksmų rezultatus 
sklaidą. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas socialinėms įmonėms, skatinant 
jas remti Europos solidarumo korpuso 
veiklą. Viešinimo, reklamavimo ir 
informacijos sklaidos veiklą reikėtų 
vykdyti pasitelkiant visas Programos 
įgyvendinimo įstaigas, prireikus padedant 
kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms 
šalims;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant geriau įgyvendinti 
Programos tikslus, pageidautina, kad 
Komisija, valstybės narės ir nacionalinės 
agentūros glaudžiai bendradarbiautų su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
jaunimo organizacijomis ir vietos 
suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis 
patirties solidarumo veiksmų srityje;

(39) siekiant geriau įgyvendinti 
Programos tikslus, pageidautina, kad 
Komisija, valstybės narės ir nacionalinės 
agentūros glaudžiai bendradarbiautų su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
socialinėmis įmonėmis, jaunimo 
organizacijomis ir vietos 
suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis 
patirties solidarumo veiksmų srityje, 
įskaitant savanoriškos veiklos 
infrastruktūrą ir paramos agentūras, pvz., 
savanorių centrus;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant užtikrinti efektyvų ir 
veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, 
Programa turėtų kuo labiau išnaudoti 
galiojančius valdymo mechanizmus.  Tad 
Programos įgyvendinimas turėtų būti 
patikėtas egzistuojančioms struktūroms, t. 
y. Komisijai ir nacionalinėms agentūroms, 
paskirtoms valdyti [Naujojo Erasmus 
reglamento III skyriuje] nurodytus 
veiksmus; Komisija dėl Europos 
solidarumo korpuso įgyvendinimo turėtų 
nuolat konsultuotis su pagrindinėmis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
dalyvaujančias organizacijas;

(41) siekiant užtikrinti efektyvų ir 
veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, 
Programa turėtų kuo labiau išnaudoti 
galiojančius valdymo mechanizmus. Tad 
Programos įgyvendinimas turėtų būti 
patikėtas egzistuojančioms struktūroms, t. 
y. Komisijai ir nacionalinėms agentūroms, 
paskirtoms valdyti [Naujojo Erasmus 
reglamento III skyriuje] nurodytus 
veiksmus; Komisija dėl Europos 
solidarumo korpuso įgyvendinimo turėtų 
nuolat konsultuotis su pagrindinėmis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
dalyvaujančias organizacijas, ir aktyviai 
įtraukti jas į sprendimų priėmimo 
procesą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) savanoris – tai Europos 
solidarumo korpuso portale 
užsiregistravęs asmuo, kuris laisva valia 
vykdo visuomenei naudingą veiklą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) solidarumo projektas – ne 
trumpesnės kaip 12 mėnesių trukmės 
nemokama solidarumo veikla šalies viduje, 
kurią vykdo ne mažiau kaip penkių 
Europos solidarumo korpuso dalyvių grupė 
ir kuria siekiama spręsti pagrindinius 
uždavinius jų bendruomenėse, kartu aiškiai 
turinti Europos pridėtinę vertę;

9) solidarumo projektas – ne 
trumpesnės kaip 12 mėnesių trukmės 
nemokama solidarumo veikla šalies viduje
ar tarpvalstybiniu lygmeniu, kurią vykdo 
ne mažiau kaip penkių Europos solidarumo 
korpuso dalyvių grupė arba dalyvaujanti 
organizacija ir kuria siekiama spręsti 
pagrindinius uždavinius jų bendruomenėse, 
kartu aiškiai turinti Europos pridėtinę 
vertę;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Programos tikslas –
suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau 
galimybių turinčius asmenis, lengvai 
prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo 
veikloje Europoje ir užsienyje, kartu 
gerinant ir tinkamai patvirtinant jų 
gebėjimus, taip pat sudarant geresnes 
sąlygas jiems įsidarbinti ir patekti į darbo 
rinką.

2. Konkretus Programos tikslas –
suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau 
galimybių turinčius asmenis, lengvai 
prieinamų ir įtraukių galimybių dalyvauti 
solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, 
ypatingą dėmesį skiriant šalims 
kandidatėms ir potencialioms 
kandidatėms, kartu gerinant ir tinkamai 
patvirtinant jų žinias ir gebėjimus, taip pat 
sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti.

Pakeitimas 22
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl taikomo principo įtraukti 
jaunuolius iš įvairios aplinkos;

d) dėl taikomo įtraukaus principo 
įtraukti jaunuolius iš įvairios ir palankių 
sąlygų neturinčios aplinkos, įskaitant 
tuos, kurių visaverčiam dalyvavimui 
Programoje kyla kliūčių;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemones, kuriomis siekiama 
užtikrinti savanoriškos veiklos, stažuočių 
ar darbo vietų kokybę, įskaitant mokymą, 
kalbinę paramą, papildomą draudimą, 
paramą prieš solidarumo veiklą ar jai 
pasibaigus, taip pat platesnį Youthpass, 
kuriuo nustatomi ir apibūdinami įgyti 
gebėjimai, naudojimą solidarumo veikloje 
dalyvaujantiems asmenims ir gebėjimų 
stiprinimą ir administracinę paramą 
dalyvaujančioms organizacijoms;

a) priemones, kuriomis siekiama 
užtikrinti savanoriškos veiklos, stažuočių 
ar darbo vietų kokybę ir prieinamumą, 
įskaitant mokymą, kalbinę paramą, 
papildomą draudimą, paramą prieš 
solidarumo veiklą ar jai pasibaigus, taip pat 
platesnį Youthpass, kuriuo nustatomi ir 
apibūdinami įgyti gebėjimai, naudojimą 
solidarumo veikloje dalyvaujantiems 
asmenims ir gebėjimų stiprinimą ir 
administracinę paramą dalyvaujančioms 
organizacijoms;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) priemones, kuriomis siekiama 
skatinti socialinę įtrauktį ir lygias 
galimybes;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyta savanoriška veikla apima 
mokymosi ir mokymo dėmenį, bet 
nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra 
prilyginama įdarbinimui ir grindžiama 
raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

1. 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyta savanoriška veikla orientuojama į 
nustatytus bendruomenės poreikius ir turi 
turėti aiškų poveikį šiems poreikiams, 
apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet 
nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra 
prilyginama įdarbinimui ir grindžiama
raštišku savanoriškos veiklos susitarimu. 
Tokiu susitarimu užtikrinama tinkama 
dalyvio teisinė ir socialinė apsauga.
Tinkamai kompensuojamos asmenų, 
dalyvaujančių savanoriškoje veikloje, su 
šia veikla susijusios išlaidos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmenybė suteikiama supaprastintam 
išlaidų apmokėjimui, siekiant 
supaprastinti reikalavimus paramos 
gavėjams.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamos šį reglamentą, Komisija, 
valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios 
šalys skatina socialinę įtrauktį ir vienodas 
prieigos sąlygas, taip pat ir mažiau 
galimybių turinčių jaunuolių dalyvavimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 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 
bent kas ketverius metus vertinamas iš 
naujo ir netinkamo naudojimo atveju gali 
būti atšauktas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie Programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo Programos 
įgyvendinimo pradžios. Taip pat
pridedamas galutinis ankstesnės programos 
vertinimas.

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie Programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo Programos 
įgyvendinimo pradžios. Prie šio tarpinio 
vertinimo pridedamas galutinis ankstesnės 
programos vertinimas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą (visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus) greitai teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
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21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su Programa ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Programai skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

2. Komisija vykdo su Programa, jos 
tiksline auditorija, trukme ir jos veiksmais 
bei rezultatais susijusius informavimo ir 
komunikacijos veiksmus. Programai 
skirtais finansiniais ištekliais taip pat 
prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 23 straipsnyje nurodytos 
nacionalinės agentūros parengia nuoseklią 
veiklos viešinimo ir pagal Programą 
remiamos veiklos rezultatų veiksmingos 
sklaidos ir panaudojimo strategiją ir 
padeda Komisijai skleisti informaciją apie 
Programą, įskaitant informaciją apie 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis 
valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos 
rezultatus bei informuoja atitinkamas 
tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus 
veiksmus ir veiklą.

3. 23 straipsnyje nurodytos 
nacionalinės agentūros parengia nuoseklią 
informavimo, veiksmingo viešinimo ir 
veiklos, kuri remiama pagal šių agentūrų 
valdomus Programos veiksmus, rezultatų 
sklaidos visiems potencialiems paramos 
gavėjams ir tų rezultatų panaudojimo 
strategiją ir padeda Komisijai skleisti 
informaciją apie Programą, įskaitant 
informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, 
ir apie jos rezultatus bei informuoja 
atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje 
vykdomus veiksmus ir veiklą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatomi atitinkamos nacionalinės 
agentūros vidaus kontrolės standartai ir 
dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias 
atsako nacionalinės agentūros, valdymo 

a) nustatomi atitinkamos nacionalinės 
agentūros vidaus kontrolės standartai ir 
dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias 
atsako nacionalinės agentūros, valdymo 
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taisyklės; taisyklės, atsižvelgiant į supaprastinimo 
reikalavimus ir nesukuriant papildomos 
naštos dalyviams ir dalyvaujančioms 
organizacijoms.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmenų ar subjektų, tarp jų ir 
Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų 
asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos 
įnašo naudojimo auditais grindžiamas 
bendras užtikrinimas pagal Finansinio 
reglamento [127 straipsnį].

1. Asmenų ar subjektų, tarp jų ir 
Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų 
asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos 
įnašo naudojimo auditais grindžiamas 
bendras užtikrinimas pagal Finansinio 
reglamento [127 straipsnį] ir visose 
valstybėse narėse jie vykdomi pagal tuos 
pačius kriterijus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės agentūros atsako už 
pirminę dotacijų gavėjų joms patikėtiems 
Europos solidarumo korpuso programos 
veiksmams kontrolę. Tos kontrolės tikslas 
– pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos 
dotacijos naudojamos numatytiems 
tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos 
taisyklių.

2. Nacionalinės agentūros atsako už 
pirminę dotacijų gavėjų joms patikėtiems 
Europos solidarumo korpuso programos 
veiksmams kontrolę. Ta kontrolė turi būti 
proporcinga ir tinkama ir ja siekiama
pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos 
naudojamos numatytiems tikslams ir 
laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija imasi tinkamų 
priemonių, siekdama užtikrinti, kad 
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vykdant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus būtų saugomi 
Sąjungos finansiniai interesai.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiau galimybių turinčių asmenų 
procentinė dalis tarp dalyvių ir

b) mažiau galimybių turinčių asmenų 
procentinė dalis tarp dalyvių;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) lyčių pusiausvyros, mažumų 
grupių, negalios (ar jos nebuvimo) ir 
dalyvių regioninės kilmės procentinės 
dalys.
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