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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jaunā ES iniciatīva, kas veicina ES pilsoņu un dalībvalstu 
solidaritāti kā ES pamatvērtību un rada iespējas jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu vai strādāt 
projektos savā valstī vai ārvalstīs, kas dod labumu kopienām un cilvēkiem visā Eiropā.

Jauniešiem piedāvātajām solidaritātes darbībām būtu jābūt kvalitatīvām, proti, jāatbilst 
nenodrošinātām sabiedrības vajadzībām, jāsekmē kopienu stiprināšana, jāsniedz jauniešiem 
iespēja iegūt vērtīgas zināšanas un kompetenci, jābūt jauniešiem finansiāli pieejamām, un tās 
būtu jāīsteno drošos un veselībai labvēlīgos apstākļos. Referente ir īpaši uzsvērusi, ka 
jauniešiem piedāvātajiem solidaritātes pasākumiem būtu jāattiecas uz tiem, kuri nemācās, 
nestrādā un neapgūst arodu (NEET).

Brīvprātīgais darbs (gan Savienībā, gan ārpus tās) sniedz bagātīgu pieredzi neformālās un 
ikdienējās mācīšanās kontekstā, un šī pieredze veicina jauniešu personīgo, sociālo, ar 
izglītības ieguvi saistīto un profesionālo attīstību, kā arī viņu pilsonisko aktivitāti un spējas 
tikt nodarbinātiem. Referente ir uzsvērusi, ka brīvprātīgo darba dalībniekiem vajadzētu 
saņemt pilnīgu kompensāciju par to izmaksām, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu, piemēram, 
izmitināšanu, vietējo transportu, kabatas naudu, maltītēm, transportēšanu no dzīvesvietas līdz 
brīvprātīgo darba vietai un atpakaļ. 

Eiropas Solidaritātes korpuss sekmē iniciatīvas garu, piedāvājot jauniešiem iespēju izstrādāt 
un īstenot pašiem savus projektus, kas ir vērsti uz konkrētu problēmu risināšanu, nodrošinot 
ieguvumus vietējām kopienām. Šie projekti ir iespēja turpināt iesaistīšanos solidaritātes 
pasākumos un praksē izmēģināt idejas, un tie palīdz jauniešiem pašiem kļūt par solidaritātes 
pasākumu virzītājiem. Turklāt Eiropas Solidaritātes korpusa projekti ir pirmais solis, lai 
mudinātu Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekus kļūt par pašnodarbinātajiem vai veidot 
apvienības, nevalstiskās organizācijas, sociālos uzņēmumus vai citas struktūras, kas darbojas 
solidaritātes, bezpeļņas un ar jaunatni saistītās jomās.

Ikvienai struktūrai, kas vēlas piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, būtu jāsaņem kvalitātes 
zīme, kas ir priekšnosacījums dalībai. Referente ir uzsvērusi, ka attiecībā uz piešķirto 
kvalitātes zīmi periodiski būtu jāveic atkārtota novērtēšana vismaz reizi divus gados, un, ja 
veicamo pārbaužu ietvaros tiek konstatēts, ka piešķiršanas nosacījumi vairs netiek pildīti, šo 
zīmi var atsaukt.

Eiropas, valsts, regionālajā un vietējā līmenī būtu jānodrošina pietiekama publicitāte un 
informācijas izplatīšana pēc iespējas plašākai auditorijai attiecībā uz Programmas atbalstīto 
darbību radītajām iespējām un rezultātiem. Šādā veidā īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
sociālajiem uzņēmumiem, aicinot tos atbalstīt Eiropas Solidaritātes korpusa darbības. Lai 
labāk sasniegtu Eiropas Solidaritātes korpusa programmas mērķus, būtu ieteicams, ka 
Komisija, dalībvalstis un valstu aģentūras strādā ciešā partnerībā ar nevalstiskajām 
organizācijām, jaunatnes organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējām 
ieinteresētajām personām, kurām ir pieredze solidaritātes darbībās.

Ar šo priekšlikumu ievieš vairākus privātpersonām paredzētus vienkāršojumus, organizāciju 
un iestāžu līmenī. Referente ierosina vēl vairāk vienkāršot pašreizējo finanšu procedūru, 
dodot priekšroku vienkāršotajai izmaksu iespējai, lai vienkāršotu atbalsta saņēmējiem 
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izvirzāmas prasības. Referente piekrīt priekšlikumam attiecībā uz attiecīgās valsts aģentūras 
iekšējās kontroles standartu un tādu noteikumu paredzēšanu, saskaņā ar kuriem valsts 
aģentūra pārvalda dotāciju piešķiršanai paredzētos Savienības līdzekļus, ņemot vērā 
vienkāršošanas prasības un tāpēc dalībniekiem un dalīborganizācijām neuzliekot papildu 
slogu.

GROZĪJUMI

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 tās 
pilsoņu un dalībvalstu solidaritāte. Šī 
kopīgā vērtība nosaka tās rīcību un 
nodrošina vajadzīgo vienotību, risinot 
pašreizējās un turpmākās sabiedrības 
problēmas, kuru novēršanā Eiropas jaunieši 
vēlas sniegt ieguldījumu, praksē apliecinot 
savu solidaritāti.

(1) Eiropas Savienība ir dibināta,
pamatojoties uz kopīgām vērtībām un 
solidaritāti starp tās pilsoņiem un 
dalībvalstīm, kā arī starp paaudzēm. Šīs 
kopīgās vērtības nosaka tās rīcību un 
nodrošina vajadzīgo vienotību, Eiropas un 
starptautiskajā līmenī risinot pašreizējās 
un turpmākās sabiedrības problēmas, kuru 
novēršanā Eiropas jaunieši vēlas sniegt 
ieguldījumu, praksē apliecinot savu 
solidaritāti.

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 

(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 
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krīzes. Ar šo paziņojumu sākās Eiropas 
Solidaritātes korpusa pirmais posms, kurā 
tika mobilizētas dažādas Savienības 
programmas, lai jauniešiem visā Savienībā 
piedāvātu brīvprātīgā darba, stažēšanās vai 
darba iespējas.

problēmas un krīzes. Ar šo paziņojumu 
sākās Eiropas Solidaritātes korpusa pirmais 
posms, kurā tika mobilizētas dažādas 
Savienības programmas, lai jauniešiem 
visā Savienībā piedāvātu brīvprātīgā darba, 
stažēšanās vai darba iespējas.

___________________ __________________

18 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, COM(2016) 942 final.

18 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, COM(2016) 942 final.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Jauniešiem ir jānodrošina viegli 
pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 
darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 
apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 
kopienām, vienlaikus gūstot noderīgu 
pieredzi, prasmes un kompetenci 
personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 
sociālajai, pilsoniskajai un profesionālajai 
attīstībai, tādējādi uzlabojot savu 
nodarbināmību. Šīm darbībām būtu 
jāatbalsta arī jauniešu brīvprātīgo, stažieru 
un darba ņēmēju mobilitāte.

(5) Jauniešiem ir jānodrošina viegli 
pieejamas un iekļaujošas iespējas 
iesaistīties solidaritātes darbībās, kas tiem 
varēs sniegt iespēju apliecināt savu 
apņemšanos sniegt labumu kopienām, 
tostarp vietējām kopienām, vienlaikus 
gūstot noderīgu pieredzi, zināšanas, 
prasmes un kompetenci personīgajai, ar 
izglītības ieguvi saistītajai, sociālajai, 
pilsoniskajai un profesionālajai attīstībai, 
tādējādi uzlabojot savu piemērotību darba 
tirgum dalībvalstu, Eiropas un vajadzības 
gadījumā — pārrobežu un starptautiskā 
līmenī. Šīm darbībām būtu jāatbalsta arī 
jauniešu brīvprātīgo, stažieru un darba 
ņēmēju mobilitāte.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jauniešiem piedāvātajām 
solidaritātes darbībām būtu jābūt 

(6) Jauniešiem piedāvātajām 
solidaritātes darbībām būtu jābūt 
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kvalitatīvām, proti, jāatbilst 
nenodrošinātām sabiedrības vajadzībām, 
jāsekmē kopienu stiprināšana, jāsniedz 
jauniešiem iespēja iegūt vērtīgas zināšanas 
un kompetenci, jābūt jauniešiem finansiāli 
pieejamām, un tās būtu jāīsteno drošos un 
veselībai labvēlīgos apstākļos.

kvalitatīvām un paredzētām tieši tiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET), proti, jāatbilst nenodrošinātām 
sabiedrības vajadzībām, jāsekmē vietējo 
kopienu stiprināšana, jāsniedz jauniešiem 
iespēja iegūt vērtīgas zināšanas, prasmes
un kompetenci, jābūt jauniešiem finansiāli 
pieejamām, un tās būtu jāīsteno drošos, 
iekļaujošos un veselībai labvēlīgos 
apstākļos.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 
Savienībā un ārpus tās nodrošina vienotu 
kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 
darbībām. Būtu jānodrošina saskaņotība un 
papildināmība ar citām atbilstošām 
Savienības rīcībpolitikām un programmām. 
Eiropas Solidaritātes korpusa pamatā ir 
priekšgājēju programmu un spēkā esošo 
programmu, jo īpaši Eiropas Brīvprātīgo 
dienesta19 un iniciatīvas “ES palīdzības 
brīvprātīgie”20 priekšrocības un sinerģijas. 
Tas arī papildina darbu, ko dalībvalstis 
veic, atbalstot jauniešus un atvieglojot viņu 
pāreju no skolas uz darba dzīvi ar 
programmu “Garantija jauniešiem”, kura
tiem sniedz papildu iespējas spert pirmos 
soļus darba tirgū, proti, jauniešiem tiek 
piedāvāts stažēties vai strādāt ar 
solidaritāti saistītās jomās attiecīgajā 
dalībvalstī vai ārvalstīs. Ir nodrošināta arī 
papildināmība ar pastāvošajiem Savienības 
līmeņa tīkliem, kas saistīti ar Eiropas 
Solidaritātes korpusa ietvaros veiktajām 
darbībām, piemēram, Eiropas mēroga 
valstu nodarbinātības dienestu tīklu, 
EURES un Eurodesk tīklu. Turklāt būtu 
jānodrošina arī papildināmība starp spēkā 
esošajām saistītajām shēmām, jo īpaši starp 
valsts solidaritātes un mobilitātes shēmām 

(7) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 
Savienībā un ārpus tās nodrošina vienotu 
kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 
darbībām. Būtu jānodrošina saskaņotība un 
papildināmība ar citām atbilstošām 
Savienības rīcībpolitikām un programmām. 
Eiropas Solidaritātes korpusa pamatā ir 
priekšgājēju programmu un spēkā esošo 
programmu, jo īpaši Eiropas Brīvprātīgo 
dienesta19 un iniciatīvas “ES palīdzības 
brīvprātīgie”20 priekšrocības un sinerģijas. 
Tas papildina arī darbu, ko dalībvalstis, 
reģioni un pilsētas 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. Ir 
nodrošināta arī papildināmība ar 
pastāvošajiem Savienības līmeņa tīkliem, 
kas saistīti ar Eiropas Solidaritātes korpusa 
ietvaros veiktajām darbībām, piemēram, 
Eiropas mēroga valstu nodarbinātības 
dienestu tīklu, EURES un Eurodesk tīklu. 
Turklāt būtu jānodrošina arī papildināmība 
starp spēkā esošajām saistītajām shēmām, 
jo īpaši starp valsts solidaritātes un 



AD\1174303LV.docx 7/23 PE629.617v02-00

LV

jauniešiem un Eiropas Solidaritātes 
korpusu, attiecīgos gadījumos pamatojoties 
uz labu praksi.

mobilitātes shēmām jauniešiem un Eiropas 
Solidaritātes korpusu, attiecīgos gadījumos 
pamatojoties uz labu praksi.

_________________ _________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 
1288/2013, ar ko izveido Savienības 
programmu izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un 
atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 
1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV 
L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 
1288/2013, ar ko izveido Savienības 
programmu izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un 
atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 
1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV 
L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 375/2014, ar 
ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpusu (iniciatīva “ES 
palīdzības brīvprātīgie”) (OV L 122, 
24.4.2014., 1.–17 lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 375/2014, ar 
ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpusu (iniciatīva “ES 
palīdzības brīvprātīgie”) (OV L 122, 
24.4.2014., 1.–17 lpp.).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Eiropas Solidaritātes korpuss sniedz 
jauniešiem jaunas iespējas veikt 
brīvprātīgo darbu, stažēties vai strādāt ar 
solidaritāti saistītās jomās, kā arī izdomāt 
un izstrādāt solidaritātes programmas un 
projektus pēc savas iniciatīvas. Šīs iespējas 
sniedz ieguldījumu viņu personīgās, ar 
izglītības ieguvi saistītās, sociālās,
pilsoniskās un profesionālās attīstības 
veicināšanā. Eiropas Solidaritātes korpuss 
arī atbalsta tā dalībniekiem un 
organizācijām paredzētas tīklošanas 
darbības, kā arī pasākumus atbalstīto 
darbību kvalitātes nodrošināšanai un tajās 
gūto mācību rezultātu uzlabotai atzīšanai. 
Tādējādi tas arī veicinās jauniešiem svarīgu 
Eiropas sadarbību un uzlabos informētību 
par tās pozitīvo ietekmi.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Minētajām darbībām būtu jāsniedz 
ieguvumi kopienām un vienlaikus 
jāveicina indivīda personīgā, ar izglītības 
ieguvi saistītā, sociālā, pilsoniskā un 
profesionālā attīstība; šādas darbības var 
tikt īstenotas kā brīvprātīgais darbs, 
stažēšanās un darbs, projekti vai tīklošanas 
darbības, un tās var būt saistītas ar 
dažādām jomām, piemēram, izglītību un 
apmācību, nodarbinātību, dzimumu 
līdztiesību, uzņēmējdarbību, jo īpaši 
sociālo uzņēmējdarbību, pilsoniskumu un 
demokrātisku līdzdalību, vidi un dabas 
aizsardzību, rīcību klimata politikas jomā, 
katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un 
to seku novēršanu, lauksaimniecību un 
lauku attīstību, pārtikas un nepārtikas preču 
nodrošināšanu, veselību un labjutību, 
radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 
sportu, sociālo palīdzību un labklājību, 
trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu un 
integrēšanu, teritoriālo sadarbību un 
kohēziju, kā arī pārrobežu sadarbību. 
Šādām solidaritātes darbībām būtu jāietver 
spēcīga mācību un prasmju apguves 
dimensija, piedāvājot dalībniekiem 
atbilstošas aktivitātes pirms solidaritātes 
darbības, tās laikā un pēc tās.

(10) Minētajām darbībām būtu jāsniedz 
ieguvumi kopienām, un vietējām 
reģionālajām iestādēm tās būtu jāatbalsta, 
vienlaikus veicinot indivīda personīgā, ar 
izglītības ieguvi saistītā, sociālā, pilsoniskā 
un profesionālā attīstība; šādas darbības var 
tikt īstenotas kā brīvprātīgais darbs, 
stažēšanās un darbs, projekti vai tīklošanas 
darbības, IT un jaunās tehnoloģijas, kas
var būt saistītas ar dažādām jomām, 
piemēram, formālu un neformālu izglītību
un ikdienēju mācīšanos, kultūru dialogu, 
sociālo iekļaušanu un apmācību, 
nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, 
uzņēmējdarbību, jo īpaši sociālo 
uzņēmējdarbību, pilsoniskumu un 
demokrātisku līdzdalību, vidi un dabas 
aizsardzību, rīcību klimata politikas jomā, 
katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un 
to seku novēršanu, lauksaimniecību un 
lauku attīstību, pārtikas un nepārtikas preču 
nodrošināšanu, veselību un labjutību, 
radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 
sportu, sociālo palīdzību un labklājību, 
trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu un 
integrēšanu, teritoriālo sadarbību un 
kohēziju, kā arī pārrobežu sadarbību. 
Šādām solidaritātes darbībām būtu jāietver 
spēcīga izglītības, mācību un prasmju 
apguves dimensija, piedāvājot 
dalībniekiem atbilstošas aktivitātes pirms 
solidaritātes darbības, tās laikā un pēc tās.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

gan ārpus tās) sniedz bagātīgu pieredzi 
neformālās un ikdienējās mācīšanās 
kontekstā, un šī pieredze veicina jauniešu 
personīgo, sociālo, ar izglītības ieguvi 
saistīto un profesionālo attīstību, kā arī 
viņu pilsonisko aktivitāti, apmaiņu ar 
paraugpraksi un izredzes būt piemērotiem 
darba tirgus prasībām. Brīvprātīgajam 
darbam nevajadzētu negatīvi ietekmēt 
iespējamu vai esošu apmaksātu 
nodarbinātību, nedz arī tas būtu jāuzskata 
par apmaksāta darba aizstājēju. Brīvprātīgo 
darba dalībniekiem vajadzētu saņemt 
pilnīgu kompensāciju par to izmaksām, 
kas saistītas ar brīvprātīgo darbu, tostarp 
izmitināšanu, vietējo transportu, kabatas 
naudu, maltītēm, transportēšanu no 
dzīvesvietas līdz brīvprātīgo darba vietai 
un atpakaļ. Komisijai un dalībvalstīm, 
izmantojot atvērto koordinēšanas metodi, 
būtu jāsadarbojas attiecībā uz brīvprātīgā 
darba kārtību jaunatnes jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Jauniešu iniciatīvas gars ir svarīga 
sabiedrības un darba tirgus vērtība. Eiropas 
Solidaritātes korpuss sekmē iniciatīvas 
garu, piedāvājot jauniešiem iespēju 
izstrādāt un īstenot pašiem savus projektus, 
kas ir vērsti uz konkrētu problēmu 
risināšanu, sniedzot ieguvumus vietējām 
kopienām. Šie projekti ir iespēja praksē 
izmēģināt idejas, un tie palīdz jauniešiem 
pašiem kļūt par solidaritātes darbību 
virzītājiem. Projekti turklāt ir arī platforma 
turpmākai līdzdalībai solidaritātes 
darbībās, un tie ir pirmais solis, ar kura 
palīdzību mudināt Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībniekus kļūt par 
pašnodarbinātajiem vai veidot apvienības, 
nevalstiskās organizācijas vai citas 

(13) Jauniešu iniciatīvas gars ir svarīga 
sabiedrības un darba tirgus vērtība. Eiropas 
Solidaritātes korpuss sekmē iniciatīvas 
garu, piedāvājot jauniešiem iespēju 
izstrādāt un īstenot pašiem savus projektus, 
kas ir vērsti uz konkrētu problēmu 
risināšanu, sniedzot ieguvumus vietējām 
un reģionālajām kopienām un vajadzības 
gadījumā ņemot vērā īpašos vietējos, 
reģionālos un pārrobežu kritērijus. Šie 
projekti ir iespēja izstrādāt novatoriskus 
risinājumus galveno problēmu 
risināšanai, un tie palīdz jauniešiem 
pašiem kļūt par solidaritātes darbību 
virzītājiem. Projekti turklāt ir arī platforma 
turpmākai līdzdalībai solidaritātes 
darbībās, un tie ir pirmais solis, ar kura 
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struktūras, kas darbojas solidaritātes, 
bezpeļņas un ar jaunatni saistītās jomās.

palīdzību mudināt Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībniekus kļūt par 
pašnodarbinātajiem vai veidot apvienības, 
nevalstiskās organizācijas, sociālus 
uzņēmumus vai citas struktūras, kas 
darbojas solidaritātes, bezpeļņas un ar 
jaunatni saistītās jomās.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kvalitātes zīmei būtu jānodrošina 
dalīborganizāciju atbilstība Eiropas 
Solidaritātes korpusa hartā paredzētajiem 
principiem un prasībām attiecībā uz 
organizāciju tiesībām un pienākumiem 
visos solidaritātes pieredzes gūšanas 

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

pieredzes gūšanas posmos, tostarp 
darbības sagatavošanas un turpināšanas 
fāzēs. Kvalitātes zīmes iegūšana ir dalības 
priekšnosacījums, bet tā automātiski 
nenodrošina Eiropas Solidaritātes korpusa 
finansējuma piešķiršanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ikvienai struktūrai, kas vēlas 
piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, 
būtu jāsaņem kvalitātes zīme, kas norāda, 
ka ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrām būtu regulāri jāveic procedūra, 
kuras rezultātā tiek piešķirta kvalitātes 
zīme. Attiecībā uz piešķirtu kvalitātes zīmi 
periodiski būtu jāveic atkārtota 
novērtēšana, un, ja veicamo pārbaužu 
ietvaros tiek konstatēts, ka piešķiršanas 
nosacījumi vairs netiek pildīti, šo zīmi var 
atsaukt.

(18) Ikvienai struktūrai, kas vēlas 
piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, 
būtu jāsaņem kvalitātes zīme, kas norāda, 
ka ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrām būtu regulāri jāveic procedūra, 
kuras rezultātā tiek piešķirta kvalitātes 
zīme. Attiecībā uz piešķirtu kvalitātes zīmi 
vismaz reizi četros gados būtu jāveic 
atkārtota novērtēšana, un, ja veicamo 
pārbaužu ietvaros tiek konstatēts, ka 
piešķiršanas nosacījumi vairs netiek pildīti, 
šo zīmi var atsaukt.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Būtu jāveicina Eiropas Solidaritātes 
korpusa projektu paplašināšana. Vajadzētu 
iedibināt īpašus pasākumus, lai palīdzētu 
Eiropas Solidaritātes korpusa projektu 
virzītājiem pieteikties dotācijām vai veidot 
sinerģijas, izmantojot atbalstu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
programmām, kas saistītas ar migrāciju, 
drošību, tiesiskumu un pilsonību, veselību 

(21) Būtu jāveicina Eiropas Solidaritātes 
korpusa projektu paplašināšana. 
Vienlaikus būtu jāsniedz precīza un 
pastāvīgi atjaunināta informācija par šīm 
iespējām potenciālajiem atbalsta 
saņēmējiem. Vajadzētu iedibināt īpašus
pasākumus, lai palīdzētu Eiropas 
Solidaritātes korpusa projektu virzītājiem 
pieteikties dotācijām vai veidot sinerģijas, 
izmantojot atbalstu no Eiropas 
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un kultūru. strukturālajiem un investīciju fondiem un 
programmām, kas saistītas ar migrāciju, 
drošību, tiesiskumu un pilsonību, veselību 
un kultūru.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 
lai Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītās 
darbības būtu pieejamas visiem jauniešiem, 
jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem 
jauniešiem. Būtu jāievieš īpaši pasākumi, 
lai veicinātu sociālo iekļaušanu un 
nelabvēlīgā situācijā esošo jauniešu 
iesaistīšanos, kā arī ņemtu vērā 
ierobežojumus, ko rada vairāku Savienības 
lauku teritoriju, kā arī attālu reģionu un 
aizjūras zemju un teritoriju nošķirtība. 
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iesaistītajām valstīm vajadzētu censties 
veikt visus atbilstošos pasākumus, lai 
novērstu juridiskos un administratīvos 
šķēršļus pienācīgai Eiropas Solidaritātes 
korpusa darbībai. Šādiem pasākumiem, 
neskarot Šengenas acquis un Savienības 
tiesību aktus par ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ja iespējams, būtu 
jārisina administratīvās problēmas, kas 
apgrūtina vīzu un uzturēšanās atļauju 
saņemšanu, kā arī Eiropas veselības 
apdrošināšanas kartes izdošanu pārrobežu 
darbību gadījumā Eiropas Savienībā.

Tādējādi programmas uzraudzība ziņo 
par to, cik lielā mērā dalība spēj īstenot 
mērķi atspoguļot sabiedrības 
daudzveidību etnisko grupu, dzimuma, 
spēju vai īpašu vajadzību, atrašanās 
sociāli un/vai finansiāli nelabvēlīgā 
situācijā un dalībnieku reģionālās 
izcelsmes ziņā. Arī iesaistītajām valstīm 
vajadzētu censties veikt visus atbilstošos 
pasākumus, lai novērstu juridiskos un 
administratīvos šķēršļus pienācīgai Eiropas 
Solidaritātes korpusa darbībai. Šādiem 
pasākumiem, neskarot Šengenas acquis un 
Savienības tiesību aktus par ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ja iespējams, būtu 
jārisina administratīvās problēmas, kas 
apgrūtina vīzu un uzturēšanās atļauju 
saņemšanu, kā arī Eiropas veselības 
apdrošināšanas kartes izdošanu pārrobežu 
darbību gadījumā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Eiropas, valsts un vietējā līmenī 
būtu jānodrošina pietiekama publicitāte un 
informācijas izplatīšana pēc iespējas 
plašākai auditorijai attiecībā uz 
Programmas atbalstīto darbību radītajām 
iespējām un rezultātiem. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš sociālajiem uzņēmumiem, 
aicinot tos atbalstīt Eiropas Solidaritātes 
korpusa darbības. Minētās publicitātes un 
informācijas izplatīšanas darbības, kas 
tiecas uzrunāt iespējami plašāku auditoriju, 
paliek visu Programmas īstenošanas 
struktūru pārziņā, taču nepieciešamības 
gadījumā tām palīdz galvenās ieinteresētās 
personas.

(38) Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī būtu jānodrošina pietiekama 
publicitāte un informācijas izplatīšana pēc 
iespējas plašākai auditorijai attiecībā uz 
Programmas atbalstīto darbību radītajām 
iespējām un rezultātiem. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš sociālajiem uzņēmumiem, 
aicinot tos atbalstīt Eiropas Solidaritātes 
korpusa darbības. Minētās publicitātes un 
informācijas izplatīšanas darbības, kas 
tiecas uzrunāt iespējami plašāku auditoriju, 
paliek visu Programmas īstenošanas 
struktūru pārziņā, taču nepieciešamības 
gadījumā tām palīdz galvenās ieinteresētās 
personas.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Lai labāk sasniegtu Programmas 
mērķus, būtu ieteicams, ka Komisija, 
dalībvalstis un valstu aģentūras strādā ciešā 
partnerībā ar nevalstiskajām organizācijām, 
sociāliem uzņēmumiem, jaunatnes 
organizācijām un vietējām ieinteresētajām 
personām, kurām ir pieredze solidaritātes 
darbībās, tostarp brīvprātīgo darba 
infrastruktūrā un atbalsta aģentūrās, 
piemēram, piemēram, brīvprātīgo centros.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu 
un lietderīgu īstenošanu, Programmai pēc 
iespējas vairāk būtu jāizmanto jau esošās 
pārvaldības procedūras. Šā iemesla dēļ 
Programmas īstenošana būtu jāuztic jau 
pastāvošām struktūrām, proti, Eiropas 
Komisijai un valstu aģentūrām, kas 
norīkotas pārvaldīt [jaunās “Erasmus” 
regulas] III nodaļā minētās darbības. 
Komisijai ar galvenajām ieinteresētajām 
personām, ieskaitot dalīborganizācijas, 
regulāri būtu jāapspriežas par Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanu.

(41) Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu 
un lietderīgu īstenošanu, Programmai pēc 
iespējas vairāk būtu jāizmanto jau esošās 
pārvaldības procedūras. Šā iemesla dēļ 
Programmas īstenošana būtu jāuztic jau 
pastāvošām struktūrām, proti, Eiropas 
Komisijai un valstu aģentūrām, kas 
norīkotas pārvaldīt [jaunās “Erasmus” 
regulas] III nodaļā minētās darbības. 
Komisijai ar galvenajām ieinteresētajām 
personām, ieskaitot dalīborganizācijas, 
regulāri būtu jāapspriežas par Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanu un 
jāiesaista tās lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a)   “brīvprātīgais” ir persona, kas 
reģistrējusies Eiropas Solidaritātes 
korpusa portālā, un pēc savas brīvas 
gribas veic darbības, no kurām labumu 
gūst sabiedrība;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) “solidaritātes projekts” ir ne vairāk 
kā 12 mēnešus ilga neapmaksāta iekšzemes 
solidaritātes darbība, kuru, lai risinātu 
svarīgas dalībnieku kopienas problēmas, 
vienlaikus sniedzot skaidru Eiropas 
pievienoto vērtību, īsteno grupas, kuras 
veido vismaz pieci Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībnieki;

(9) “solidaritātes projekts” ir ne vairāk 
kā 12 mēnešus ilga neapmaksāta iekšzemes 
vai pārrobežu solidaritātes darbība, kuru, 
lai risinātu svarīgas dalībnieku kopienas 
problēmas, vienlaikus sniedzot skaidru 
Eiropas pievienoto vērtību, īsteno grupas, 
kuras veido vismaz pieci Eiropas 
Solidaritātes korpusa dalībnieki, vai 
dalīborganizācijas;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Programmas konkrētais mērķis ir 
nodrošināt jauniešiem, arī tiem, kuriem ir 
mazāk iespēju, viegli pieejamas un 
iekļaujošas iespējas iesaistīties 
solidaritātes darbībās Eiropā un ārpus tās,
īpašu uzmanību pievēršot kandidātvalstīm 
un iespējamām kandidātvalstīm un
vienlaikus uzlabojot, pienācīgi atzīstot viņu 
zināšanas un kompetences, kā arī 
sekmējot viņu piemērotību darba tirgum.

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tās mudina iesaistīties dažādas 
izcelsmes jauniešus;

(d) tās mudina iesaistīties dažādas 
izcelsmes un nelabvēlīgākā situācijā 
esošus jauniešus, tostap tos, kas saskaras 
ar šķēršļiem neierobežoti piedalīties 
programmā;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pasākumus, kuru mērķis ir 
veicināt sociālo iekļaušanu un 
vienlīdzīgas iespējas;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Regulas 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētais brīvprātīgais darbs 
koncentrējas uz identificētām sabiedrības 
vajadzībām un ietekmē tās, ietver mācību 
un prasmju apguves komponentu, bet 
neaizstāj stažēšanos vai darbu, un tas tiek 
veikts pēc rakstveida vienošanās par 
brīvprātīgo darbu. Ar šādu vienošanos 
nodrošina pienācīgu dalībnieka tiesisko 
un sociālo aizsardzību. Brīvprātīgo darba 
dalībnieki saņem adekvātu kompensāciju 
par izmaksām, kas ir saistītas ar 
brīvprātīgo darbu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšroka tiek dota vienkāršotajai 
izmaksu iespējai, lai vienkāršotu atbalsta 
saņēmējiem izvirzāmas prasības.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot šo regulu, Komisija un 
iesaistītās valstis veicina sociālo 
iekļaušanu un vienlīdzīgas piekļuves 
nosacījumus, tostarp to jauniešu 
līdzdalību, kuriem ir mazāk iespēju

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Novērtējuma rezultātā struktūrai 
var piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusa 
kvalitātes zīmi. Piešķirto kvalitātes zīmi 
pārvērtē vismaz reizi četros gados, un
nepareizas izmantošanas gadījumā to var 
atsaukt.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas starpposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz ir pieejama 
pietiekama informācija par programmas 
īstenošanu, taču ne vēlāk kā četrus gadus 
pēc programmas īstenošanas sākuma. 
Izvērtējuma rezultātiem pievieno arī 
iepriekšējās programmas galīgo 
izvērtējumu.

2. Programmas starpposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz ir pieejama 
pietiekama informācija par programmas 
īstenošanu, taču ne vēlāk kā četrus gadus 
pēc programmas īstenošanas sākuma. 
Izvērtējuma rezultātiem pievieno 
iepriekšējās programmas galīgo 
izvērtējumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji, it 
īpaši, kad tie popularizē programmas 
darbības un to rezultātus, atzīst Savienības 
finansējuma izcelsmi un nodrošina tā 
redzamību, sniedzot konsekventu, 
lietderīgu un samērīgu informāciju, kas 
paredzēta dažādām auditorijām, ieskaitot 
plašsaziņas līdzekļus un sabiedrību.

1. Savienības finansējuma saņēmēji
atzīst tās finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību
un to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu
informāciju, kas ir ātra, konsekventa, 
lietderīga un samērīga.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
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21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus saistībā ar 
Programmu, tās darbībām un rezultātiem. 
Programmai piešķirtie finanšu resursi 
veicina arī Savienības politisko prioritāšu 
korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 3. pantā minētajiem 
mērķiem.

2. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus saistībā ar 
Programmu, tās mērķauditoriju, tās 
ilgumu un tās darbībām un rezultātiem. 
Programmai piešķirtie finanšu resursi 
veicina arī Savienības politisko prioritāšu 
korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 3. pantā minētajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nosaka attiecīgās valsts aģentūras 
iekšējās kontroles standartus un 

(a) paredz attiecīgās valsts aģentūras 
iekšējās kontroles standartus un 



PE629.617v02-00 20/23 AD\1174303LV.docx

LV

noteikumus, saskaņā ar kuriem tā pārvalda 
dotāciju piešķiršanai paredzētos Savienības 
līdzekļus;

noteikumus, saskaņā ar kuriem valsts 
aģentūras pārvalda dotāciju piešķiršanai 
paredzētos Savienības līdzekļus, ņemot 
vērā vienkāršošanas prasības un tāpēc 
dalībniekiem un dalīborganizācijām 
neuzliekot papildu slogu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Finanšu regulas [127.
pantu] vispārēja ticamības apliecinājuma 
pamatā ir personu vai subjektu, arī tādu, 
kas nav Savienības iestāžu vai struktūru 
pilnvarotās personas vai subjekti, veiktas 
revīzijas par Savienības finansējuma 
izmantošanu.

1. Saskaņā ar Finanšu regulas 
[127.] pantu vispārēja ticamības 
apliecinājuma pamatā ir personu vai 
subjektu, tostarp tādu, kas nav Savienības 
iestāžu vai struktūru pilnvarotās personas 
vai subjekti, veiktas revīzijas par 
Savienības finansējuma izmantošanu, un 
šīs revīzijas visās dalībvalstīs notiek 
saskaņā ar vieniem un tiem pašiem 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts aģentūras ir atbildīgas par 
Eiropas Solidaritātes korpusa darbībām, 
kuru pārvaldība tām uzticēta, paredzēto 
dotāciju saņēmēju primāro kontroli. 
Minētie kontroles pasākumi sniedz 
pamatotu ticamību, ka piešķirtās dotācijas 
tiek izlietotas paredzētajiem nolūkiem un 
atbilstīgi piemērojamiem Savienības 
noteikumiem.

2. Valsts aģentūras ir atbildīgas par 
Eiropas Solidaritātes korpusa darbībām, 
kuru pārvaldība tām uzticēta, paredzēto 
dotāciju saņēmēju primāro kontroli. 
Minētās pārbaudes ir samērīgas un 
adekvātas, un tās sniedz pamatotu 
ticamību, ka piešķirtās dotācijas tiek 
izlietotas paredzētajiem nolūkiem un 
atbilstīgi piemērojamiem Savienības 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija veic atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot 
saskaņā ar šo lēmumu finansētas 
darbības, tiek aizsargātas Savienības 
finanšu intereses.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) dalībnieku, kuriem ir mazāk 
iespēju, īpatsvars

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) dalībnieku dzimumu līdzsvara, 
piederības minoritāšu grupām, spēju vai 
īpašo vajadzību un reģionālās izcelsmes 
procentuālais īpatsvars.
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