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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 
gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui 
ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis 
sąlygomis;

(6) jaunuoliams siūloma solidarumo 
veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų 
būti tenkinami nepatenkinti visuomenės 
poreikiai, padedama stiprinti 
bendruomenes ir gebėjimus, suteikiama 
galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių 
ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama 
jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir 
sveikomis sąlygomis, kadangi reikėtų 
skatinti dialogą su vietos ir regionų 
valdžios institucijomis ir 
suinteresuotosiomis šalimis siekiant 
užtikrinti į poreikius orientuotą programą, 
skatinti savanorišką veiklą šalyse 
partnerėse ir svariai padidinti solidarumo 
veiklos vertę vystymosi srityje;
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(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) šiomis veiklomis turėtų būti 
tenkinami nepatenkinti visuomenės 
poreikiai bendruomenių naudai, kartu 
skatinant asmens asmeninį, mokymosi, 
socialinį, kultūrinį, 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), žiedine 
ekonomika, pilietiškumu ir demokratiniu 
dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, 
klimato politika, gaivalinių ar žmogaus 
sukeliamų nelaimių prevencija ir jų 
padarinių šalinimu, nuo nelaimių 
nukentėjusių pažeidžiamų grupių 
apsauga, atsparumu, skurdo mažinimu, 
apsirūpinimo maistu saugumu, 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 
valstybių piliečių, visų pirma nelydimų 
vaikų, priėmimu ir integravimu, konfliktų 
prevencija, taika ir susitaikymu, žmogaus 
teisėmis, lyčių lygybe, teritoriniu 
bendradarbiavimu ir sanglauda, 
tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia 
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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;
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(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 
atsižvelgdamos į esamas sertifikavimo 
sistemas. Ženklo gavimo procesas turėtų 
būti supaprastintas jau sertifikuotoms 
organizacijoms, visų pirma, pagal 
dabartinę ES pagalbos savanorių 
iniciatyvą sertifikuotoms organizacijoms 
ir Komisijos Europos civilinės saugos ir 
humanitarinės pagalbos operacijų 
generalinio direktorato partnerystės 
pagrindų susitarimo šalims. Vykdant šį 
procesą reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
panašius procesus, vykdytus pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 375/2014 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/14751a, taip pat pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1257/961b. Suteiktą 
kokybės ženklą reikėtų reguliariai įvertinti 
iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant 
patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, 
kuriomis jis buvo suteiktas, 
nebetenkinamos; 

______________________
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1a2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, 
kuriuo nustatoma Europos solidarumo 
korpuso teisinė sistema ir iš dalies 
keičiami Reglamentas (ES) 
Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 
1293/2013 ir Sprendimas 
Nr. 1313/2013/ES (OL L 250, 2018 10 4, 
p. 1.)
1b1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos 
(OL L 163, 1996 7 2, p. 1).

Or. en
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos solidarumo korpusas 
skirtas 18–30 m. jaunuoliams; norint 
dalyvauti Europos solidarumo korpuso 
siūlomoje veikloje, pirmiausia reikėtų 
užsiregistruoti Europos solidarumo 
korpuso portale;

(27) Europos solidarumo korpusas visų 
pirma skirtas 18–35 m. jaunuoliams, nors 
dėl humanitarinės pagalbos trečiosiose 
valstybėse poreikių ir aplinkybių gali būti 
pagrįstas ir vyresnio nei minėto amžiaus 
ekspertų dalyvavimas. Norint dalyvauti 
Europos solidarumo korpuso siūlomoje 
veikloje, pirmiausia reikėtų užsiregistruoti 
Europos solidarumo korpuso portale;

Or. en
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3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Programos tikslas – 
stiprinti jaunuolių ir organizacijų 
dalyvavimą prieinamoje ir kokybiškoje 
solidarumo veikloje siekiant padėti stiprinti 
sanglaudą, solidarumą ir demokratiją 
Sąjungoje ir už jos ribų, vietoje 
sprendžiant visuomenės ir humanitarinius 
uždavinius, ypatingą dėmesį skiriant 
socialinės sanglaudos skatinimui.

1. Bendrasis Programos tikslas – 
stiprinti jaunuolių ir organizacijų 
dalyvavimą prieinamoje ir kokybiškoje 
solidarumo ir ne pelno veikloje siekiant 
padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą, 
taiką ir demokratiją Sąjungoje ir už jos 
ribų, daryti pažangą siekiant darnaus 
vystymosi tikslų, spręsti visuomenės ir 
humanitarinius uždavinius vietoje, visų 
pirma mažinant gaivalinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių riziką, ir reaguoti į 
nepaprastąją padėtį nestabiliose šalyse ir 
šalyse po konfliktų ypatingą dėmesį 
skiriant socialinės sanglaudos skatinimui.

Or. en


