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PAKEITIMAI 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą 

atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

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 įgyvendinant aštuonias 

įvairias ES programas, pagal kurias 

jaunimui visoje ES siūloma dirbti 

savanoriais, stažuotis arba susirasti darbą. 

Neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla bus 

vykdoma prieš įsigaliojant reglamentui 

arba jam jau įsigaliojus, turėtų būti toliau 

taikomos taisyklės ir sąlygos, numatytos 

tam tikrose ES programose, pagal kurias ta 

veikla finansuojama pirmajame Europos 

solidarumo korpuso etape. 

(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 įgyvendinant 

aštuonias skirtingas Sąjungos programas 

ir iniciatyvas, kurių tikslas – suteikti 

jaunimui daugiau galimybių ne tik vykdyti 

savanorišką veiklą, bet ir savo šalyje ar 

užsienyje susirasti darbą, stažuotis ar būtų 

pameistriais vykdant su solidarumu 

susijusią veiklą. Neatsižvelgiant į tai, ar ta 

veikla bus vykdoma prieš įsigaliojant 

reglamentui arba jam jau įsigaliojus, turėtų 

būti toliau taikomos taisyklės ir sąlygos, 

numatytos tam tikrose ES programose, 

pagal kurias ta veikla finansuojama 

pirmajame Europos solidarumo korpuso 

etape. 

_________________ _________________ 

18 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „Europos solidarumo korpusas“, 

COM(2016) 942 final, 2016 12 7. 

18 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „Europos solidarumo korpusas“, 

COM(2016)942 final, 2016 12 7. 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Jaunimui 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 bus taip pat remiamas jaunųjų 

savanorių, stažuotojų ir darbuotojų 

judumas. 

(4) Jaunimui 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, žinių, įgūdžių ir 

gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių 

įsidarbinti. Tokia veikla bus taip pat 

remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir 

darbuotojų judumas ir Europos 

solidarumo iniciatyva, skirta kaimo 

bendruomenių jaunimui. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (4a) patingas dėmesys turėtų būti 

skiriamas daugiakalbystei, nes kai kurie 

mainai bus tarpvalstybinio pobūdžio. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (5a) Europos solidarumo korpusas 

turėtų suteikti jaunimui galimybę įgyti 

neįkainojamos patirties, ugdyti savo 

gebėjimus ir prisidėti prie visuomenės, 

suteikiant daugiau ir geresnių galimybių 

įvairiose veiklos srityse, tuo pat metu 

suteikiant galimybę dalyvauti tinkamuose 

mokymuose, po kurių būtų oficialiai 
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pripažįstami įgyti įgūdžiai ir patirtis. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Europos solidarumo korpusas būtų 

viena bendra vieta, per kurią galima pradėti 

dalyvauti solidarumo veikloje visoje 

Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos 

nuoseklumą ir papildomumą su kitomis 

svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir 

programomis. Europos solidarumo 

korpusas turėtų būti grindžiamas jau 

įgyvendinamų programų, visų pirma 

Europos savanorių tarnybos, pranašumais 

ir sinergija. Juo taip pat turėtų būti 

papildomos valstybių narių pastangos remti 

jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš 

besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų 

kategoriją pagal Jaunimo garantiją19 

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 reikėtų 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, prireikus 

vadovaujantis gerąja patirtimi. 

(6) Europos solidarumo korpusas būtų 

viena bendra vieta, per kurią galima pradėti 

dalyvauti solidarumo veikloje visoje 

Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos 

nuoseklumą ir papildomumą su kitomis 

svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir 

programomis. Europos solidarumo 

korpusas turėtų būti grindžiamas jau 

įgyvendinamų programų, visų pirma 

Europos savanorių tarnybos, pranašumais 

ir sinergija. 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 

garantiją19 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 reikėtų 

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, įskaitant 

regioniniu ar vietos lygmeniu veikiančias 

sistemas, ir Europos solidarumo korpuso, 

prireikus vadovaujantis gerąja patirtimi. 

_________________ _________________ 

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos 

rekomendacija dėl Jaunimo garantijų 

iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01). 

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos 

rekomendacija dėl Jaunimo garantijų 

iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01). 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (6a) Per solidarumo veiklos vietas, 

projektus ir tinklų kūrimo veiklą žemės 

ūkio ir kaimo plėtros srityse Europos 

solidarumo korpusas suteikia išskirtinę 

galimybę jaunimui keistis geriausia 

patirtimi. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį 

reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias 

siekiant įgyvendinti Europos solidarumo 

korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas 

Sąjungos programas, kaip antai 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondą, programą „Europa piliečiams“, 

Europos regioninės plėtros fondą ir 

Sveikatos programą, remiant į Europos 

solidarumo korpuso taikymo sritį 

patenkančius veiksmus. Tokia pagalba 

turėtų būti finansuojama pagal taikytinus 

pagrindinius teisės aktus, susijusius su 

atitinkamomis programomis. Galiojantį 

Europos solidarumo korpuso kokybės 

ženklą gavusiems naudos gavėjams turėtų 

būti suteikiama galimybė naudotis Europos 

solidarumo korpuso portalu ir kokybės ir 

paramos priemonėmis, numatytomis 

atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį. 

(7) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį 

reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias 

siekiant įgyvendinti Europos solidarumo 

korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas 

Sąjungos programas, kaip antai 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondą, programą „Europa piliečiams“, 

Europos socialinį fondą, Europos 

regioninės plėtros fondą ir Sveikatos 

programą, remiant į Europos solidarumo 

korpuso taikymo sritį patenkančius 

veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti 

finansuojama pagal taikytinus pagrindinius 

teisės aktus, susijusius su atitinkamomis 

programomis, papildant sanglaudos 

politiką, siekiant aktyviau įtraukti 

jaunimą, pilietinę visuomenę ir jau 

esamas valstybėse narėse vykdomas 

savanoriškos veiklos programas. 
Galiojantį Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklą gavusiems naudos 

gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė 

naudotis Europos solidarumo korpuso 

portalu ir kokybės ir paramos 
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priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į 

siūlomos veiklos rūšį. 

 

Pakeitimas 8 

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 

tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti 

dirbti su solidarumu susijusiose srityse, 

savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti 

solidarumo programas ir 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. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) bendruomenės inicijuota vietos 

plėtros priemonė LEADER yra aiškus 

iniciatyvos, pagal kurią jau įgyvendinama 

keletas projektų su ryškiu solidarumo 

komponentu, kaip antai migrantų ir 

pabėgėlių integracija ir gaivalinių 

nelaimių prevencija, pavyzdys. Taigi 

LEADER atlieka aktyvų vaidmenį vietoje, 

kaimo vietovėse, įgyvendinant Europos 

solidarumo korpuso iniciatyvas ir kitas 

potencialias kaimo plėtros priemones, 

kurios gali būti naudingos šiai solidarumo 

iniciatyvai, pvz., bendradarbiavimo 

priemones, ir vykdant su pagrindinėmis 

paslaugomis, kaimo atnaujinimu ir 
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technine pagalba susijusią kai kurių rūšių 

veiklą. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 

Europos solidarumo korpuse siūlomų vietų 

ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, 

visų pirma siūlant dalyviams mokymą, 

kalbinę paramą, draudimą, administracinę 

paramą ir paramą jau paskyrus į vietą, taip 

pat patvirtinant per Europos solidarumo 

korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir 

gebėjimus. 

(13) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 

Europos solidarumo korpuse siūlomų vietų 

ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, 

visų pirma siūlant dalyviams mokymą, 

kalbinę paramą, draudimą, administracinę 

paramą ir paramą jau paskyrus į vietą, taip 

pat patvirtinant per Europos solidarumo 

korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir 

gebėjimus. Jaunimo organizacijų ir kitų 

pilietinės visuomenės organizacijų 

dalyvavimas numatant vietas ir kitas 

galimybes Europos solidarumo korpuse 

yra itin svarbus. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) Siekiant užtikrinti pagal programas, 

kuriomis prisidedama prie Europos 

solidarumo korpuso, remiamos veiklos 

tęstinumą, finansinė parama solidarumo 

veiklos vietoms ir projektams turėtų būti 

preliminariai paskirstoma taip: 80 proc. – 

savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams, 20 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 

(19) Siekiant užtikrinti pagal programas, 

kuriomis prisidedama prie Europos 

solidarumo korpuso, remiamos veiklos 

tęstinumą, finansinė parama solidarumo 

veiklos vietoms ir projektams turėtų būti 

preliminariai paskirstoma taip: 75 proc. – 

savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams, 25 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį 

reikėtų parengti nuostatas, pagal kurias 

dalyvaujančios šalys galėtų skirti 

papildomą nacionalinį finansavimą pagal 

Europos solidarumo korpuso taisykles. 

(20) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

Europos solidarumo korpuso poveikį 

reikėtų parengti nuostatas, pagal kurias 

dalyvaujančios šalys galėtų skirti 

papildomą nacionalinį, regioninį ar vietos 

lygmens finansavimą pagal Europos 

solidarumo korpuso taisykles. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) Europos solidarumo korpusas turėtų 

būti skirtas 18–30 metų jaunuoliams. 

Norint dalyvauti Europos solidarumo 

korpuso siūlomoje veikloje reikėtų 

pirmiausia užsiregistruoti Europos 

solidarumo korpuso portale. 

(23) Europos solidarumo korpusas turėtų 

būti skirtas 18–30 metų jaunuoliams, 

neatsižvelgiant į jų biologinę lytį, 

socialinę lytį ir fizinius ar protinius 

gebėjimus. Norint dalyvauti Europos 

solidarumo korpuso siūlomoje veikloje 

reikėtų pirmiausia užsiregistruoti Europos 

solidarumo korpuso portale. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad 

Europos solidarumo korpuso remiamoje 

veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, 

visų pirma turintys nepalankiausias 

sąlygas. Tad reikėtų įgyvendinti ypatingas 

priemones, kuriomis būtų skatinama 

socialinė įtrauktis, palankių sąlygų 

neturinčių jaunuolių dalyvavimas, 

atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su 

(24) Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad 

Europos solidarumo korpuso remiamoje 

veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, 

visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas 

ir iš kaimo vietovių. Tad reikėtų 

įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis 

būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių 

sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, 

atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su 
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atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių 

ir teritorijų atokumu24. 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. Be kita ko, 

jei įmanoma ir nepažeidžiant Šengeno 

acquis ir Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų 

šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, 

reikia spręsti administracinius klausimus, 

dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir 

leidimus gyventi. 

atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių 

ir teritorijų atokumu24. 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. Be kita ko, 

jei įmanoma ir nepažeidžiant Šengeno 

acquis ir Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų 

šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, 

reikia spręsti administracinius klausimus, 

dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir 

leidimus gyventi. 

_________________ _________________ 

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos 

(UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir 

(arba) privačiosios įstaigos ir institucijos 

gali dalyvauti programose pagal 2001 m. 

lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 

2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų 

ir Europos bendrijos asociacijos 

(OL L 314, 2001 11 30, p. 1). 

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos 

(UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir 

(arba) privačiosios įstaigos ir institucijos 

gali dalyvauti programose pagal 2001 m. 

lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 

2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų 

ir Europos bendrijos asociacijos 

(OL L 314, 2001 11 30, p. 1). 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) Subjektas, norintis pateikti paraišką 

finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti vietas 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą, turėtų pirmiausia gauti kokybės 

ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Šis 

reikalavimas neturėtų būti taikomas 

fiziniams asmenims, siekiantiems gauti 

finansinę paramą neoficialios Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupės vardu 

jos solidarumo projektams įgyvendinti. 

(26) Subjektas, norintis pateikti paraišką 

finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti vietas 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą, turėtų pirmiausia gauti kokybės 

ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Šis 

reikalavimas neturėtų būti taikomas 

fiziniams asmenims, siekiantiems gauti 

finansinę paramą neoficialios Europos 

solidarumo korpuso dalyvių grupės vardu 

jos programoms ir solidarumo projektams 

įgyvendinti. 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) Europos, nacionaliniu ir vietos 

lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą 

informavimą, viešinimą ir informacijos 

apie galimybes ir Europos solidarumo 

korpuso remiamų veiksmų rezultatus 

sklaidą. Informavimo, viešinimo ir 

informacijos sklaidos veiklą reikėtų 

vykdyti pasitelkiant visas Europos 

solidarumo korpuso įgyvendinančias 

institucijas, prireikus padedant kitiems 

pagrindiniams suinteresuotiesiems 

subjektams. 

(28) Europos, nacionaliniu, regioniniu ir 

vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti 

tinkamą informavimą, viešinimą ir 

informacijos apie galimybes ir Europos 

solidarumo korpuso remiamų veiksmų 

rezultatus sklaidą. Informavimo, viešinimo 

ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų 

vykdyti pasitelkiant visas Europos 

solidarumo korpuso įgyvendinančias 

institucijas, prireikus padedant kitiems 

pagrindiniams suinteresuotiesiems 

subjektams. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) Laikydamasi Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių1, 

Komisija turėtų patvirtinti darbo programas 

ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir 

Tarybai. Darbo programoje turėtų būti 

numatytos priemonės, kurias reikėtų 

įgyvendinti atsižvelgiant į bendruosius ir 

konkrečius Europos solidarumo korpuso 

tikslus, atrankos ir dotacijų skyrimo 

kriterijai ir kiti svarbūs dalykai. Darbo 

programos ir jų pakeitimai turėtų būti 

tvirtinami įgyvendinimo aktais pagal 

(35) Laikydamasi Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių2, 

Komisija turėtų patvirtinti darbo programas 

ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir 

Tarybai. Darbo programoje turėtų būti 

numatytos priemonės, kurias reikėtų 

įgyvendinti atsižvelgiant į bendruosius ir 

konkrečius Europos solidarumo korpuso 

tikslus, atrankos ir dotacijų skyrimo 

kriterijai ir kiti svarbūs dalykai. Darbo 

programos ir jų pakeitimai turėtų būti 

tvirtinami deleguotaisiais aktais. 

                                                 
1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 
2 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 
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nagrinėjimo procedūrą. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (40a) Kai lėšos perkeliamos iš kitų 

programų, Europos solidarumo korpuso 

veiksmai turėtų atitikti pradinio 

finansavimo biudžeto eilutės tikslus ir šis 

lėšų perkėlimas neturėtų daryti neigiamo 

poveikio esamų programų vykdymui. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (40b) Atsižvelgiant į darbo su gyvūnais 

gydomąjį poveikį ypatingą dėmesį reikėtų 

skirti jaunimo su psichine ir fizine negalia 

galimybėms dirbti socialiniuose ūkiuose. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) solidarumo veikla – veikla, kuria 

siekiama tenkinti nepatenkintus 

visuomenės poreikius bendruomenės 

naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, 

mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 

tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą 

vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant 

tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, 

pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir 

mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, 

verslumu (visų pirma, socialiniu 

1) solidarumo veikla – veikla, kuria 

siekiama tenkinti nepatenkintus 

visuomenės poreikius bendruomenės 

naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, 

mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį 

tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą 

vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant 

tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, 

pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir 

mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, 

verslumu (visų pirma, socialiniu 
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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; 

verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu 

dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, 

tausiu gamtos išteklių naudojimu, 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, kartų solidarumu, 

trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir 

integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu 

ir sanglauda; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8) stažuotė – dviejų–dvylikos mėnesių 

trukmės darbo praktika, kurią pagal raštu 

sudarytą stažuotės sutartį apmoka Europos 

solidarumo korpuso dalyvį priimanti 

organizacija, kurią sudaro mokymosi ir 

mokymo dalys ir kurioje dalyvaujama 

siekiant įgyti praktinės ir profesinės 

patirties ir daugiau galimybių įsidarbinti ir 

lengviau susirasti nuolatinę darbo vietą; 

8) stažuotė – dviejų–dvylikos mėnesių 

trukmės darbo praktika, kurią pagal raštu 

sudarytą stažuotės sutartį tinkamai apmoka 

Europos solidarumo korpuso dalyvį 

priimanti organizacija, kurią sudaro 

mokymosi ir mokymo dalys ir kurioje 

dalyvaujama siekiant įgyti praktinės ir 

profesinių žinių ir patirties ir daugiau 

galimybių įsidarbinti ir lengviau susirasti 

nuolatinę darbo vietą; 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  10a) socialinis ūkininkavimas – žemės 

ūkio išteklių panaudojimas siekiant 

pagerinti socialinę, fizinę ir psichinę 

žmonių būklę, sudarantis sąlygas 

psichinių ar socialinių sutrikimų 

turintiems asmenims dalyvauti žemės ūkio 

įmonių gamybos procesuose; 
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Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) padedant dalyvaujančioms 

organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas 

galimybes jaunuoliams dalyvauti 

solidarumo veikloje kartu tobulinant 

asmeninius, mokymosi, socialinius, 

pilietinius ir profesinius įgūdžius ir 

gebėjimus, įgyjant daugiau galimybių 

įsidarbinti ir lengviau patekti į darbo rinką, 

be kita to, remiant jaunųjų savanorių, 

stažuotojų ir darbuotojų judumą; 

a) padedant dalyvaujančioms 

organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas 

galimybes jaunuoliams dalyvauti 

solidarumo veikloje kartu tobulinant 

asmeninius, mokymosi, socialinius, 

pilietinius ir profesinius įgūdžius ir 

gebėjimus ir žinias, įgyjant daugiau 

galimybių įsidarbinti ir lengviau patekti į 

darbo rinką, be kita to, remiant jaunųjų 

savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumą, 

tuo pačiu užtikrinant, kad atlyginamas 

darbas nebūtų keičiamas neatlyginamu; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) užtikrinti, kad solidarumo veikla, 

kurioje Europos solidarumo korpuso 

dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų 

tenkinti konkrečius nepatenkintus 

visuomenės poreikius ir stiprinti 

bendruomenes ir būtų kokybiška ir kad jos 

rezultatai būtų tinkamai patvirtinami. 

b) užtikrinti, kad solidarumo veikla, 

kurioje Europos solidarumo korpuso 

dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų 

tenkinti konkrečius nepatenkintus 

socialinius ir aplinkos apsaugos poreikius 

ir stiprinti bendruomenes ir būtų kokybiška 

ir kad jos rezultatai būtų tinkamai 

patvirtinami. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija ir dalyvaujančios šalys 

bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo 

ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių 

programų ir sistemų, susijusių su 

2. Komisija ir dalyvaujančios šalys 

bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo 

ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių, 

regioninių ir vietos lygmens programų ir 
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solidarumu, švietimu, profesiniu mokymu 

ir jaunimu, ir veiksmų pagal Europos 

solidarumo korpuso programą darną. Tie 

veiksmai grindžiami tam tikrais gerosios 

patirties pavyzdžiais ir jau vykdomomis 

programomis. 

sistemų, susijusių su solidarumu, švietimu, 

profesiniu mokymu ir jaunimu, ir veiksmų 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą darną. Tie veiksmai grindžiami 

tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais ir 

jau vykdomomis programomis ir 

parengiami bendradarbiaujant su 

jaunimo organizacijomis ir kitomis 

pilietinės visuomenės organizacijomis. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europos solidarumo korpusas siekia savo 

tikslų šių rūšių veikla: 

Europos solidarumo korpusas siekia savo 

tikslų šių rūšių veikla, atitinkančia lėšų, 

kuriomis finansuojama ši veikla, šaltinių 

tikslus: 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) priemonės, kuriomis užtikrinama, 

kad savanoriška veikla nedarytų neigiamo 

poveikio galimam ar esamam 

apmokamam darbui, ir nebūtų suvokiama 

kaip jo pakaitalas. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Finansinė parama 7 straipsnio 1 

dalies a ir b punktuose nurodytoms 

solidarumo veiklos vietoms ir projektams 

preliminariai paskirstoma taip: 80 proc. 

3. Finansinė parama 7 straipsnio 1 

dalies a ir b punktuose nurodytoms 

solidarumo veiklos vietoms ir projektams 

preliminariai paskirstoma taip: 75 proc. 
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savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams; 20 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 

savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo 

projektams; 25 proc. – stažuotėms ir darbo 

vietoms. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  4a. Pabrėžia, kad Europos solidarumo 

korpusas neturi neigiamo finansinio 

poveikio esamoms programoms, pvz., 

programai „Erasmus+“, arba Europos 

jaunimo užimtumo politikai remti 

skirtoms lėšoms. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  4b. Komisija ir valstybės narės turi ir 

toliau finansuoti civilinę apsaugą ir 

humanitarinę pagalbą siekiant, kad 

Europos solidarumo korpusas nebūtų 

naudojamas išlaidų mažinimo sukeltoms 

problemoms spręsti įdarbinant jaunus 

savanorius socialiniuose sektoriuose, 

kuriose buvo panaikintos darbo vietos. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Dalyvaujanti šalis gali leisti naudos 

gavėjams naudoti nacionalines lėšas, kurios 

valdomos vadovaujantis Europos 

solidarumo korpuso taisyklėmis, ir šiuo 

tikslu naudoti decentralizuotas Europos 

6. Dalyvaujanti šalis arba regioninė 

ar vietos valdžios institucija gali leisti 

naudos gavėjams naudoti nacionalines 

lėšas, kurios valdomos vadovaujantis 

Europos solidarumo korpuso taisyklėmis, ir 
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solidarumo korpuso struktūras tol, kol ji 

užtikrina papildomą proporcingą šių 

struktūrų finansavimą. 

šiuo tikslu naudoti decentralizuotas 

Europos solidarumo korpuso struktūras tol, 

kol ji užtikrina papildomą proporcingą šių 

struktūrų finansavimą. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 17–30 metų jaunuoliai, norintys 

dalyvauti Europos solidarumo korpuso 

veikloje, registruojasi Europos solidarumo 

korpuso portale. Tačiau pradedant dirbti 

paskirtoje vietoje arba projekte 

įregistruotas jaunuolis yra ne jaunesnis nei 

18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų. 

1. 17–30 metų jaunuoliai, 

nepriklausomai nuo jų biologinės lyties, 

socialinės lyties ar fizinių ir protinių 

gebėjimų, norintys dalyvauti Europos 

solidarumo korpuso veikloje, registruojasi 

Europos solidarumo korpuso portale. 

Tačiau pradedant dirbti paskirtoje vietoje 

arba projekte įregistruotas jaunuolis yra ne 

jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 30 

metų. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendradarbiaudama su 

dalyvaujančiomis šalimis Komisija vykdo 

reguliarią Europos solidarumo korpuso 

veiklos siekiant jo tikslų stebėseną. 

1. Bendradarbiaudama su 

dalyvaujančiomis šalimis ir įtraukdama 

jaunimo organizacijas Komisija vykdo 

reguliarią Europos solidarumo korpuso 

veiklos siekiant jo tikslų stebėseną. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendradarbiaudama su 

dalyvaujančiomis šalimis Komisija 

užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir 

1. Bendradarbiaudama su 

dalyvaujančiomis šalimis Komisija 

užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir 
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paskesnius veiksmus, susijusius su visais 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą remiamais veiksmais. 

paskesnius veiksmus, susijusius su visais 

pagal Europos solidarumo korpuso 

programą remiamais veiksmais, ypatingą 

dėmesį skirdama tam, kad dalyviai 

pasidalintų informacija apie savo 

dalyvavimą. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  3a. Sukuriamos nacionalinės jaunimo 

ambasadorių programos, kurių tikslas – 

populiarinti Europos solidarumo korpusą 

skirtingose valstybėse narėse. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekdama įgyvendinti šį 

reglamentą Komisija, priimdama 

įgyvendinimo aktus, patvirtina darbo 

programas. Kiekvienoje darbo programoje 

užtikrinama, kad 3 ir 4 straipsniuose 

nustatyti bendrieji ir konkretieji tikslai būtų 

nuosekliai įgyvendinami, ir nurodoma, 

kokių rezultatų tikimasi, taip pat 

nustatomas įgyvendinimo metodas ir 

bendra jos suma. Darbo programose taip 

pat aprašomi finansuotini veiksmai, 

nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos 

sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų 

valdytinai veiklai įgyvendinti, 

paskirstymas dalyvaujančioms šalims ir 

preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. 

1. Komisijai pagal 25a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus dėl darbo programų 

patvirtinimo. Kiekvienoje darbo 

programoje užtikrinama, kad 3 ir 4 

straipsniuose nustatyti bendrieji ir 

konkretieji tikslai būtų nuosekliai 

įgyvendinami, ir nurodoma, kokių rezultatų 

tikimasi, taip pat nustatomas įgyvendinimo 

metodas ir bendra jos suma. Darbo 

programose taip pat aprašomi finansuotini 

veiksmai, nurodomos skirtingiems 

veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų 

nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai 

įgyvendinti, paskirstymas dalyvaujančioms 

šalims ir preliminarus įgyvendinimo 

tvarkaraštis. Be to, šios darbo programos 

taip pat apima tyrimą ir pagrindimą, 

užtikrinančius, kad jos neturės neigiamo 

poveikio galimam ar esamam 
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apmokamam darbui. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šie įgyvendinimo aktai priimami 

pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

nagrinėjimo procedūrą. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

25 straipsnis Išbraukta. 

Komiteto procedūra  

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas 

pagal Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 36 

straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, 

kaip nustatyta Reglamente (ES) 

Nr. 182/2011. 

 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 

taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 

straipsnis. 

 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  25a straipsnis 

 Įgaliojimų delegavimas 

 1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 
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 2. 24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 

[šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus 

ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

dvejų metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais 

įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 

pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 

atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 

pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 

pabaigos. 

 3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiami tame sprendime nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 

Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 

paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

 4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais, 

vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytais principais. 

 5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 

Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 6. Pagal 24 straipsnį priimtas 

deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 

jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 

Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 

aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 

Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 

jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 

ir Europos Parlamentas, ir Taryba 

praneša Komisijai, kad prieštaravimų 

nereikš. Europos Parlamento arba 

Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 

pratęsiamas dviem mėnesiais. 
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Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„EŽŪFKP lėšomis taip pat gali būti 

finansuojami Europos solidarumo korpuso 

įgyvendinami veiksmai, kuriais padedama 

įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos 

prioritetus kaimo plėtros srityje, skiriant 

jiems 1 800 000 EUR dabartinėmis 

kainomis pagal Reglamento (ES) 

Nr. 2017/XXX. Ta suma skiriama tik pagal 

Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus 

Reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 nustatytus 

konkrečius reikalavimus.“ 

„EŽŪFKP lėšomis taip pat gali būti 

finansuojami Europos solidarumo korpuso 

įgyvendinami veiksmai, kuriais padedama 

įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos 

prioritetus kaimo plėtros srityje, skiriant 

jiems 1 800 000 EUR dabartinėmis 

kainomis pagal Reglamento (ES) 

Nr. 2017/XXX siekiant padidinti jaunimo 

susidomėjimą žemės ūkiu. Ta suma 

skiriama tik pagal Reglamentą (ES) 

Nr. 2017/XXX, išskyrus Reglamentu (ES) 

Nr. 1305/2013 nustatytus konkrečius 

reikalavimus.“ 
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