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Grozījums Nr. 12
Salvatore Caronna

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Strauji mainīgajās sabiedrībās ir 
nepieciešams nodrošināt infrastruktūru, kas 
veicina brīvprātīgās darbības, lai ļautu 
brīvprātīgajos pasākumos iesaistīties vairāk 
cilvēkiem.  Tādēļ ir svarīgi atbalstīt 
savstarpēju mācīšanos un labas prakses 
apmaiņu Kopienas mērogā.

(4) Strauji mainīgajās sabiedrībās ir 
nepieciešams nodrošināt infrastruktūru, kas 
veicina brīvprātīgās darbības, lai ļautu 
brīvprātīgajos pasākumos iesaistīties vairāk 
cilvēkiem. Tādēļ ir svarīgi atbalstīt
savstarpēju mācīšanos un labas prakses 
apmaiņu Kopienas, valstu, reģionu un 
vietējā mērogā, tostarp, veidojot efektīvas 
sadarbības sistēmas un brīvprātīgo 
organizāciju tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Baltajā grāmatā par sportu 
(2007. gada 11. jūlijs) (COM(2007)0391), 
Komisija uzsvēra, ka brīvprātīgo 
organizācijas, kas iesaistās sporta 
pasākumos, sniedz daudzas iespējas 
neformālās izglītības jomā, kuras ir 
jāatzīst un jāveicina. Turklāt sports paver 
vilinošas iespējas jauniešiem iekļauties un 
iesaistīties sabiedrībā, un tas var atturēt 
cilvēkus no likumpārkāpumiem.

Or. en
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Pamatojums

Sports jo īpaši vietējā līmenī ir viens no galvenajiem brīvprātīgo darbības kanāliem ES.
Tāpēc jāatzīst sporta nozīme, sekmējot brīvprātīgo darbu, kā arī  jāatzīst tā prioritāte, kas 
sportam piešķirta Komisijas Baltajā grāmatā par sportu.

Grozījums Nr. 14
Salvatore Caronna

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Brīvprātīgais darbs ir ļoti svarīgs 
elements aktīvas pilsoniskas pozīcijas 
veidošanā, pilsoniskas sabiedrības 
sekmēšanā un solidaritātes stiprināšanā.
Tomēr brīvprātīgajam darbam un 
brīvprātīgajām aktivitātēm nebūtu 
jāaizstāj algots darbs.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropā pastāv arī plašs brīvprātīgo 
darbību klāsts, kas jāsaglabā un tālāk 
jāpilnveido.

(13) Eiropā pastāv arī plašs brīvprātīgo 
darbību klāsts, kas jāsaglabā un tālāk 
jāpilnveido, tostarp veidojot brīvprātīgo 
biedrību pārrobežu tīklu dažādās 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu pastāvīgu 
pamatu pieredzes apmaiņai un apmaiņai 
ar paraugpraksi.

Or. en

Pamatojums

Pastāvīgu pārrobežu tīklu izveide brīvprātīgā darba jomā varētu būt viens no Eiropas Gada 
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paliekošajiem ieguvumiem.

Grozījums Nr. 16
Catherine Bearder

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Nošķirami divi brīvprātības veidi.  
Viens – tas darbs, kas tiek veikts atbilstīgi 
ANO un SDO definīcijām bezpeļņas 
organizācijās, bet par kuru tiek saņemta 
atlīdzība, kas bieži vien ir zemāka par 
tirgus noteikto samaksu.  Otrs – darbs, 
par kuru netiek saņemta atlīdzība, tomēr 
var tikt atmaksāti ar to saistīti izdevumi.  
Eiropas Brīvprātīgā darba gadam 
vajadzētu būt iespējai mudināt dalībvalstis 
precizēt šo divu brīvprātīgā darba veidu 
juridisko statusu, lai atvieglotu 
brīvprātīgā darba veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas ar valodu saistītu apsvērumu dēļ. „Atvieglot” ir labāks tulkojums tam, ko referents 
vēlējies pateikt oriģinālajā tekstā franču valodā.

Grozījums Nr. 17
Catherine Bearder

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Neraugoties uz iepriekšminēto, 
brīvprātīgā darba potenciāls vēl nav pilnībā 
izsmelts. Eiropas Brīvprātīgā darba gads 
sniegs iespēju Eiropas mērogā pierādīt to, 
ka brīvprātīgais darbs veicina sabiedrisko 
līdzdalību. Tas var palīdzēt uzlabot pilsoņu 

(15) Neraugoties uz iepriekšminēto, 
brīvprātīgā darba potenciāls vēl nav pilnībā 
izsmelts. Eiropas Brīvprātīgā darba gads 
sniegs iespēju Eiropas mērogā pierādīt to, 
ka brīvprātīgais darbs veicina sabiedrības 
līdzdalību. Tas var palīdzēt pilsoņu starpā
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piederības sabiedrībai un saistību 
apzināšanās izjūtu visos līmeņos — vietējā, 
reģionu, valsts un Eiropas mērogā.

stiprināt piederības un saiknes izjūtu ar 
sabiedrību visos līmeņos — vietējā, 
reģionu, valsts un Eiropas mērogā, kā arī 
apkarot diskrimināciju tā, lai ikvienā 
dalībvalstī pastāvīgie iedzīvotāji no 
ārvalstīm, tostarp arī tie, kuru statuss 
neļauj tiem veikt apmaksātu darbu, varētu 
veikt apmaksātu darbu bezpeļņas 
organizācijās vai varētu strādāt 
neapmaksātu darbu. Tas savukārt 
veicinās Eiropas pilsoņu un ārvalstnieku, 
kuri dzīvo viņu kopienā, oficiālu un 
konstruktīvu mijiedarbību, kas palīdzētu 
novērst ksenofobijas izplatīšanos.  

Or. en

Pamatojums

Tā kā brīvprātīgo kustības mērķis ir stiprināt sociālo kohēziju Eiropā, tai jākalpo visu veidu 
diskriminācijas apkarošanai un tātad tai jābūt pieejamai visiem dalībvalstu pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem, tostarp trešo valstu valstspiederīgajiem un to valstu valstspiederīgajiem, kuras 
nav Eiropas Savienības partnervalstis. Pozitīva apmaiņa starp ES pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri dzīvo ES dalībvalstīs, ļaus aizkavēt rasisma izplatīšanos šajās 
kopienās, kā arī sekmēs sadarbību starp pastāvīgajiem iedzīvotājiem no Eiropas Savienības 
valstīm, un no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Grozījums Nr. 18
Catherine Bearder

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Brīvprātīgā darba organizāciju pilnvaru 
palielināšana un brīvprātīgā darba 
kvalitātes uzlabošana. Vienkāršot 
brīvprātīgo darbu un veicināt sadarbības 
tīklu veidošanu, mobilitāti, sadarbību un 
sinerģiju starp brīvprātīgajām 
organizācijām un citām nozarēm ES 
mērogā;

2. Brīvprātīgā darba organizāciju pilnvaru 
palielināšana un brīvprātīgā darba 
kvalitātes uzlabošana. Vienkāršot 
brīvprātīgo darbu un veicināt sadarbības 
tīklu veidošanu, mobilitāti, sadarbību un 
sinerģiju starp brīvprātīgajām 
organizācijām un citām nozarēm ES 
mērogā. Brīvprātīgā darba veicēju 
organizāciju pienākums rūpēties par šā 
darba veicējiem būtu jānosaka tiesību 
aktos, tas attiektos arī uz piemērotu 
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aizsardzību, izmantojot apdrošināšanu, 
veselības un drošības aizsardzību, kā arī 
šajās organizācijās strādājošo brīvprātīgo 
apmācību.

Or. en

Pamatojums

Bieži brīvprātīgie netiek uzskatīti par darbiniekiem un viņu darbam netiek paredzētas 
izmaksas, jo īpaši, piesakoties uz fondu līdzekļiem, lai gan organizāciju pienākums ir 
atbilstoši apmācīt un aizsargāt šos cilvēkus. Piešķirt patiesu vērtību u sniegt atbalstu 
vajadzētu būt to organizāciju un kopienu pienākumam, kuras izmanto šo cilvēku altruistisko 
rīcību.

Grozījums Nr. 19
Catherine Bearder

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīvprātīgā darba apbalvošana un 
atzīšana. Veicināt atbilstošas ierosmes 
fiziskām personām, uzņēmumiem un 
brīvprātīgā darba veicināšanas 
organizācijām un no politikas veidotājiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un
uzņēmējiem sagaidīt  regulārāku atzinību 
ES mērogā un dalībvalstīs par prasmēm un 
iemaņām, ko apgūst brīvprātīgajā darbā.

3. Brīvprātīgā darba apbalvošana un 
atzīšana. Pārraudzīt atbilstošu ierosmju 
ieviešanu fiziskām personām, 
uzņēmumiem un brīvprātīgā darba 
veicināšanas organizācijām. Attiecībā uz 
fiziskām personām tajā iekļauj iegūtās 
pieredzes novērtēšanu un tās līdzvērtības 
atzīšanu saistībā ar apmācību un darba 
meklēšanu, ieviešot brīvprātīgo darbā 
iegūto prasmju un kompetenču 
sertifikācijas Eiropas sistēmu. Tādā veidā 
tiks ieviests tas, ka politikas veidotāji,
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
uzņēmumi regulārāk atzīst brīvprātīgo 
darbu. Dalībvastīm jāatzīst brīvprātīgā 
darba finansiālais ieguldījums sabiedrībā, 
atbrīvojot brīvprātīgo organizācijas no 
PVN maksāšanas par precēm, kas 
iegādātas to mērķu īstenošanai.

Or. en
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Pamatojums

Brīvprātīgā darba veicēju darbs jāatzīst, novērtējot viņu iegūtās prasmes. Dokumenti, kuros 
apstiprināti Eiropas Savienībā atzīti nopelni un  novērtējuma sistēma, kas balstīta uz dienesta 
ilgumu, amatam nepieciešamo atbildības līmeni un pieprasītājām un iegūtajām prasmēm, 
ļaus tiem, kuri ziedo savu laiku brīvprātīgajam darbam, pārvērst šo ieguldījumu par 
priekšrocību, ko vēlāk var izmantot, meklējot algotu darbu. Brīvprātīgo organizāciju 
atbrīvošana no PVN maksāšanas veicinās brīvprātīgā darba attīstību.

Grozījums Nr. 20
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīvprātīgā darba apbalvošana un 
atzīšana. Veicināt atbilstošas ierosmes 
fiziskām personām, uzņēmumiem un 
brīvprātīgā darba veicināšanas 
organizācijām un no politikas veidotājiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
uzņēmējiem sagaidīt pamatotu atzinību ES 
mērogā un dalībvalstīs par prasmēm un 
iemaņām, ko apgūst brīvprātīgajā darbā.

3. Brīvprātīgā darba apbalvošana un 
atzīšana. Veicināt atbilstošas ierosmes 
fiziskām personām, uzņēmumiem, sporta 
biedrībām un brīvprātīgā darba 
veicināšanas organizācijām un no politikas 
veidotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un uzņēmējiem sagaidīt 
pamatotu atzinību ES mērogā un 
dalībvalstīs par prasmēm un iemaņām, ko 
apgūst brīvprātīgajā darbā.

Or. en

Pamatojums

Pienācīgi jānovērtē vietējo sporta organizāciju kā brīvprātīgā darba veicinātāju nozīme visā 
ES. 

Grozījums Nr. 21
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā 
darba vērtību un nozīmi. Uzlabot vispārējo 

4. Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā 
darba sociālo un tautsaimniecisko vērtību 
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izpratni par brīvprātīgā darba nozīmi —
sabiedriskās līdzdalības izpausmi, kas ir 
palīdzība tādu visām dalībvalstīm svarīgu 
jautājumu risināšanā kā, piemēram, 
harmoniska sabiedrības attīstība un 
ekonomikas kohēzija.

un nozīmi. Uzlabot vispārējo izpratni par 
brīvprātīgā darba sociālo un 
tautsaimniecisko nozīmi — sabiedriskās 
līdzdalības izpausmi, kas ir palīdzība tādu 
visām dalībvalstīm svarīgu jautājumu 
risināšanā kā, piemēram, harmoniska 
sabiedrības attīstība un sociālā un 
ekonomikas kohēzija, un popularizēt 
brīvprātīgās darbības, lai padarītu tās 
pilsoņiem pievilcīgākās, tādējādi dodot 
viņiem iespēju būt iesaistītiem pilsoniskās 
aktivitātēs.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta 2008. gada marta ziņojumam par brīvprātīgā darba nozīmi 
ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā pienācīgi jānovērtē gan šā darba sociālā, gan 
tautsaimnieciskā nozīme.

Grozījums Nr. 22
Salvatore Caronna

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā 
darba vērtību un nozīmi. Uzlabot vispārējo 
izpratni par brīvprātīgā darba būtību —
sabiedriskās līdzdalības izpausmi, kas ir 
palīdzība tādu visām dalībvalstīm svarīgu 
jautājumu risināšanā kā, piemēram, 
harmoniska sabiedrības attīstība un 
ekonomikas kohēzija.

4. Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā 
darba vērtību un nozīmi. Uzlabot vispārējo 
izpratni par brīvprātīgā darba būtību —
sabiedriskās līdzdalības izpausmi, kas ir 
palīdzība tādu visām dalībvalstīm svarīgu 
jautājumu risināšanā kā, piemēram, 
harmoniska sabiedrības attīstība, 
ekonomikas un sociālā kohēzija.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Catherine Bearder

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Novērtēt un veicināt to Eiropas 
Savienības pilsoņu dažādību, kuri 
iesaistījušies brīvprātīgo darbā, pārvarēt 
vispārpieņemtos stereotipus attiecībā uz 
brīvprātīgiem, lai uzlabotu izpratni par to 
personu dažādību, kuras iesaistījušās 
brīvprātīgajā darbā visā Eiropā un 
mudināt visu sabiedrības slāņu, visu rasu 
pilsoņus, kā arī pilsoņus ar dažādām 
prasmēm un spējām no visām vecuma 
grupām iesaistīties brīvprātīgajā darbā 
savā kopienā un veicināt brīvprātīgo 
darbu kā visiem  pieejamu darbības veidu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemtais stereotips par brīvprātīgo, ko bieži vien attēlo kā noteikta vecuma, dzimuma 
personu, attur daudzus cilvēkus no domas, ka paši varētu būt brīvprātīgie, kā arī no 
brīvprātīgā darba iespēju meklēšanas savās kopienās. Šo stereotipu pārvarēšana un cilvēku 
uzskatu paplašināšana par to, kas ir brīvprātīgo darbs, kā arī par to, kas ir šie cilvēki, kas 
veic šo darbu – daļēji izmantojot starptautiskus salīdzinājumus – varētu tikt iekļauta kā viens 
no Eiropas Brīvprātīgā darba gada svarīgajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 24
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumos, kurus īsteno, lai sasniegtu 
2. pantā izklāstītos mērķus, ir ietvertas 
šādas Kopienas, valstu, reģionu vai vietēja 
līmeņa iniciatīvas, kas saistītas ar Eiropas 
gada mērķiem:

1. Pasākumos, kurus īsteno, lai sasniegtu 
2. pantā izklāstītos mērķus, ir ietvertas 
šādas Kopienas, valstu, reģionu vai vietēja 
līmeņa iniciatīvas, kas saistītas ar Eiropas 
gada mērķiem:
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• pieredzes un labas prakses apmaiņa; pieredzes un labas prakses apmaiņa;

• saistītu zinātnisko pētījumu un izpētes 
rezultātu izplatīšana;
• konferences, pasākumi un iniciatīvas, ar 
kurām veicina diskusijas un izpratni par 
brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību un 
novērtē brīvprātīgo pūles;

konferences, pasākumi un iniciatīvas, ar 
kurām veicina dialogu un izpratni par 
brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību un
atbalsta pārvalstu tīklus, lai veicinātu 
aktīvas debates;

• informatīvas un popularizējošas 
kampaņas, kurās izplata galvenās idejas.

informatīvas un popularizējošas kampaņas, 
kurās izplata galvenās idejas;

brīvprātības jomā iesaistīto ieinteresēto 
personu un organizāciju Eiropas 
datubāzes izveide;
sinerģijas ar citām ES darbības jomām 
izmantošana, piemēram, ar „Jaunatne 
darbībā”, Eiropas Sociālo fondu un 
sportu, lai veicinātu aktīvu pilsoniskumu.

Or. en

Pamatojums

Pētījumu izplatīšanai nevajadzētu būt prioritātei, īpaši tāpēc, ka Komisija 2009. gada beigās 
jau gatavojas publicēt nopietnu pētījumu par brīvprātīgo darbu. Tā vietā finansējumu 
vajadzētu izmantot brīvprātīgo un brīvprātīgo organizāciju datubāzes izveidei. Kur 
iespējams,vajadzētu meklēt sinerģiju ar citām ES iniciatīvām un programmām, lai Eiropas 
gadam būtu maksimāli liela ietekme.

Grozījums Nr. 25
Salvatore Caronna

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• pieredzes un labas prakses apmaiņa; pieredzes un labas prakses apmaiņa, jo 
īpaši,izmantojot efektīvas brīvprātīgo 
organizāciju sadarbības sistēmas un šo 
organizāciju tīklus.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Salvatore Caronna

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• konferences, pasākumi un iniciatīvas, ar 
kurām veicina diskusijas un izpratni par 
brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību un 
novērtē brīvprātīgo pūles;

konferences, pasākumi un iniciatīvas, ar 
kurām veicina dialogu un izpratni par 
brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību un 
novērtē brīvprātīgo pūles;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Catherine Bearder

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
budžets laikposmam no 2011. gada 
1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim ir 
EUR 6 000 000.

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
budžets laikposmam no 2011. gada 
1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim ir 
EUR 13 500 000.

Or. en

Pamatojums

Budžeta dotācijas 5 pēdējiem Eiropas gadiem svārstījās no EUR 10 miljoniem līdz EUR 
17 miljoniem. Visā Eiropā izkaisīto brīvprātīgo organizāciju dažādība un vietējais raksturs ir 
nopietns izaicinājums patiesi vispatveroša Eiropas Brīvprātīgo darba gada rīkošanai. Lai šis 
gads sniegtu reālu labumu pilsoniskajai sabiedrībai visā Eiropā un lai līdz 2012. gadam 
saglabātos ilgtspējīgi tīkli un projekti, budžeta dotācijas jāpalielina. Šis jaunais skaitlis ir 
vidējā summa no iepriekš piešķirtajām summām.



AM\794300LV.doc 13/15 PE430.444v01-00

LV

Grozījums Nr. 28
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
budžets laikposmam no 2011. gada 
1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim ir 
EUR 6 000 000.

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
budžets laikposmam no 2011. gada 
1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim ir 
EUR 10 000 000.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus, ar EUR 6 miljoni nepietiek (Eiropas gada (2010) nabadzības 
izskaušanai un sociālajai integrācijai budžets ir EUR 17 miljoni). Tas, ka var izmantot citu 
programmu līdzekļus darbību finansēšanai, novedīs pie tā, ka šīm programmām tiks atņemti 
līdzekļi, kurus varētu izmantot citām jomām.  Tāpēc, lai ar Gadu tiešām panāktu 
nepieciešamās pārmaiņas, budžets jāpalielina līdz EUR 10 miljoniem.

Grozījums Nr. 29
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – A iedaļa – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• pamanāmi pasākumi un forumi pieredzes 
un labas prakses apmaiņai;

pamanāmi pasākumi un forumi pieredzes 
un labas prakses apmaiņai, prioritāti 
piešķirot mērķsadarbības un mobilitātes 
programmām;

Or. en

Pamatojums

Mērķsadarbības un mobilitātes programmas varētu būt Eiropas gada centrālais punkts, bet 
tās var arī stiprināt saites, kuras varētu veidot nākotnē, lai nodrošinātu Gada mantojumu.
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Grozījums Nr. 30
Catherine Bearder

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – A iedaļa – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Eiropas mēroga reklāmas kampaņa, lai 
apgāztu tradicionālos stereotipus par 
brīvprātīgajiem, kā arī lai, atsaucoties uz 
starptautiskiem salīdzinājumiem, parādītu 
brīvprātīgo darba dažādību visā Eiropā.

Or. en

Pamatojums

Pieņemtais stereotips par brīvprātīgo, bieži vien raksturojot brīvprātīgo  kā noteikta vecuma, 
dzimuma personu, attur daudzus cilvēkus no domas, ka paši varētu būt brīvprātīgie, kā arī no 
brīvprātīgā darba iespēju meklēšanas savās kopienās. Šo stereotipu apgāšana un cilvēku 
uzskatu paplašināšana, izmantojot reklāmas kampaņu visā Eiropā, par to, kas ir brīvprātīgais 
darbs, apgāzīs šos stereotipus un veicinās brīvprātīgo darbu visos sabiedrības slāņos.

Grozījums Nr. 31
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – C iedaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galīgās piešķiramās summas nosaka, 
pamatojoties uz atsevišķiem dotāciju 
pieteikumiem, ko iesniegusi valsts 
koordinācijas iestāde. Maksimālais 
Kopienas līdzfinansējums ir 80 % no 
kopējām attaisnotajām izmaksām.

Galīgās piešķiramās summas nosaka, 
pamatojoties uz atsevišķiem dotāciju 
pieteikumiem, ko iesniegusi valsts 
koordinācijas iestāde. Maksimālais 
Kopienas līdzfinansējums ir 70 % no 
kopējām  attaisnotajām izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Būtu iespējams veikt vairāk darbību, ja tiktu palielināta tā finansējuma daļa, kas nenāk no 
ES.
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