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6.9.2018 A8-0060/179 

Pakeitimas 179 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europos solidarumo korpusas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Europos solidarumo korpusas turėtų 

sudaryti naujas galimybes jaunuoliams 

tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti 

dirbti su solidarumu susijusiose srityse, 

savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti 

solidarumo projektus. Tokios galimybės 

turėtų padėti jiems užsitikrinti asmeninį, 

mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 

tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas 

taip pat turėtų remti jo dalyvių ir 

organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat 

priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 

remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį 

mokymosi rezultatų patvirtinimą. 

(8) Europos solidarumo korpusas turėtų 

sudaryti naujas galimybes jaunuoliams 

dirbti savanoriais su solidarumu susijusiose 

srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti 

solidarumo projektus. Tokios galimybės 

turėtų padėti jiems užsitikrinti asmeninį, 

mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 

tobulėjimą. Atsižvelgiant į programos 

taikymo sritį ir tikslą, dalyvauti Europos 

solidarumo korpuso veikloje turėtų būti 

leidžiama tik ne pelno organizacijoms. 
Europos solidarumo korpusas taip pat 

turėtų remti jo dalyvių ir organizacijų 

tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, 

kuriomis siekiama užtikrinti remiamos 

veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi 

rezultatų patvirtinimą. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Pakeitimas 180 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europos solidarumo korpusas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) dalyvaujanti organizacija – bet koks 

viešasis arba privatusis subjektas, kuriam 

suteiktas Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklas, siūlantis vietą Europos 

solidarumo korpuso dalyviui arba 

vykdantis kitokią veiklą pagal Europos 

solidarumo korpuso programą; 

4) dalyvaujanti organizacija – bet koks 

viešasis ne pelno arba privatusis ne pelno 

subjektas, kuriam suteiktas Europos 

solidarumo korpuso kokybės ženklas, 

siūlantis vietą Europos solidarumo korpuso 

dalyviui arba vykdantis kitokią veiklą 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Pakeitimas 181 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europos solidarumo korpusas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) savanoriška veikla – iki dvylikos 

mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti 

nemokama savanorių tarnyba, kurios metu 

suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti 

su solidarumu susijusiose srityse 

veikiančių organizacijų kasdieniame darbe 

bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, 

labui, įskaitant aiškius mokymosi ir 

mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris 

galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus 

naudingi jo asmeniniam, mokymosi, 

socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir 

padės sudaryti daugiau galimybių jiems 

įsidarbinti. 

6) savanoriška veikla – iki dvylikos 

mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti 

nemokama savanorių tarnyba, kurios metu 

suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti 

su solidarumu susijusiose srityse 

veikiančių ne pelno organizacijų 

kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose 

vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius 

mokymosi ir mokymo aspektus, kad 

jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir 

gebėjimų, kurie bus naudingi jo 

asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir 

profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti 

daugiau galimybių jiems įsidarbinti. 

_________________ _________________ 

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 

5 dienas per savaitę po 7 valandas per 

dieną. 

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 

5 dienas per savaitę po 7 valandas per 

dieną. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Pakeitimas 182 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europos solidarumo korpusas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europos solidarumo korpuso tikslas – 

stiprinti jaunuolių ir organizacijų 

dalyvavimą kokybiškoje solidarumo 

veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams 

kaip priemonė, kuria jie gali padėti 

padidinti sanglaudą ir solidarumą 

Europoje, remti bendruomenes ir spręsti 

visuomenės problemas. 

Europos solidarumo korpuso tikslas – 

stiprinti jaunuolių ir ne pelno organizacijų 

dalyvavimą kokybiškoje solidarumo 

veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams 

kaip priemonė, kuria jie gali padėti 

padidinti sanglaudą ir solidarumą 

Europoje, remti bendruomenes ir spręsti 

visuomenės problemas. 

Or. en 
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Pakeitimas 183 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europos solidarumo korpusas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos solidarumo korpuso 

veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar 

privatusis subjektas arba tarptautinės 

organizacijos, gavusios Europos 

solidarumo korpuso kokybės ženklą. 

1. Europos solidarumo korpuso 

veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ne 

pelno ar privatusis ne pelno subjektas arba 

tarptautinės organizacijos, gavusios 

Europos solidarumo korpuso kokybės 

ženklą. 

Or. en 
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Pakeitimas 184 

Isabella Adinolfi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Europos solidarumo korpusas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas 

viešasis ar privatusis subjektas ir 

solidarumo veiklą dalyvaujančiose šalyse 

vykdančios tarptautinės organizacijos gali 

teikti paraišką finansavimui gauti pagal 

Europos solidarumo korpuso programą. 

7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 

veiklos atveju dalyvaujanti organizacija 

įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą 

finansavimui gauti pagal Europos 

solidarumo korpuso programą. 

Įgyvendinant 7 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytus solidarumo projektus fiziniai 

asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl 

finansavimo neoficialių Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu. 

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas 

viešasis ne pelno ar privatusis ne pelno 

subjektas ir solidarumo veiklą 

dalyvaujančiose šalyse vykdančios 

tarptautinės organizacijos gali teikti 

paraišką finansavimui gauti pagal Europos 

solidarumo korpuso programą. 7 straipsnio 

1 dalies a punkte nurodytos veiklos atveju 

dalyvaujanti organizacija įgyja kokybės 

ženklą kaip būtinąją sąlygą finansavimui 

gauti pagal Europos solidarumo korpuso 

programą. Įgyvendinant 7 straipsnio 

1 dalies b punkte nurodytus solidarumo 

projektus fiziniai asmenys taip pat gali 

teikti paraiškas dėl finansavimo neoficialių 

Europos solidarumo korpuso dalyvių 

grupių vardu. 

Or. en 

 


