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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu 

(ESK), ko Eiropas Komisija ierosināja 2017. gada 30. maijā. Eiropas Savienības pamatā ir 

solidaritāte — solidaritāte starp tās pilsoņiem, solidaritāte pārrobežu mērogā starp tās 

dalībvalstīm un solidaritāte tās darbībām Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Tā ir 

kopēja vērtība, kas tiek pārliecinoši apliecināta visā Eiropas Savienībā. Tā ir viena no 

pamatvērtībām, kas liek Eiropas sapnim iedvesmot paaudzi pēc paaudzes, radot kopējo 

vērtību visā Savienībā. 

 

Pašreizējais ESK priekšlikums paredz īpašu juridisko pamatu iniciatīvai, ar kuru jauniešiem 

visā ES tiek dota iespēja rīkoties cerībā padarīt Savienību labāku un tādējādi veicināt Eiropas 

projektu, vienlaikus pilnveidojot savas prasmes.  

 

Tomēr atzinuma sagatavotājs ir cieši pārliecināts, ka šim Korpusam nepieciešams savs, īpaši 

tam paredzēts budžets. Laikposmam no 2018. līdz 2020. gadam Komisija ierosina trīs 

ceturtdaļas līdzekļu ESK finansējumam ņemt no pašreizējām programmām to pastāvošā 

finanšu piešķīruma ietvaros: EUR 197,7 miljoni ir jāņem no programmas „Erasmus +” un 

EUR 10 miljoni no Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI), kā arī 

EUR 47,3 miljoni no programmām citās izdevumu kategorijās (no tiem EUR 35 miljoni — no 

Eiropas Sociālā fonda (ESF), EUR 6 miljoni — no civilās aizsardzības mehānisma, 

EUR 4,5 miljoni no programmas LIFE un EUR 1,8 miljoni no Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA)). Tikai viena ceturtā daļa no kopējā ESK finansējuma būtu 

“svaigs” finansējums.  

 

Atzinuma sagatavotājs stingri noraida šādu izkārtojumu, kurā ESK finansēšana plašā mērā 

notiek uz citu nozīmīgu ES programmu galveno darbību līdzekļu rēķina, kurām ir savi vērtīgi 

uzdevumi, mērķi un atbilstīgs finansējums budžetā, kas saplānots no pašreizējās DFS sākuma. 

Tas, kas varētu būt pieņemams ESK pirmajā izmēģinājuma posmā, lai uzsāktu darbības un 

nodrošinātu raitu norisi, nevar būt vidēja termiņa vai ilgtermiņa risinājums, lai finansētu 

nozīmīgu programmu, kam vajadzīgs ne vien savs juridiskais pamats, bet arī vērienīgs 

finansējums ar jauniem naudas līdzekļiem.  

 

Jaunas politiskās prioritātes pašreizējās DFS ietvaros prasa jaunus resursus, mobilizējot 

elastības noteikumus un īpašos instrumentus, kas iekļauti DFS regulā, pēc tam, kad ir 

izsmeltas pieejamās rezerves. Ja ESK patiešām ir jauna prioritāra iniciatīva, kā teikts 

Kopīgajā deklarācijā par ES likumdošanas prioritātēm 2017. gadam, ir tikai loģiski, ka tai 

būtu jāsaņem jauns finansējums, lai tā varētu sasniegt savus mērķus, neradot kaitējumu 

pašreizējām no ES līdzekļiem finansētajām programmām un projektiem.  

 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai finansētu ESK laikposmā no 2018. līdz 2020. gadam, 

būtu jāizmanto elastības instrumenti, ko paredz pašreizējā DFS un ko veicina vidusposma 

pārskatīšanas ietvaros, piemēram, elastības instruments un vispārējo saistību rezerve. 

Pārdalīšana ir pieļaujama tikai tad, ja līdzekļu pārvietošana ir tikusi paredzēta no programmas 

sākuma, kā tas ir finansējuma Eiropas Brīvprātīgo dienesta ES darbībām saskaņā ar 

programmu „Erasmus+” gadījumā. Svītrojot EaSI, ESF, civilās aizsardzības, LIFE un ELFLA 

līdzekļu iemaksas ESK un atgriežot šīs summas tajās budžeta pozīcijās, no kurām tās tika 
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ņemtas, saskaņā ar sākotnējo finanšu plānojumu, atzinuma sagatavotājs raida skaidru signālu 

par šīs iniciatīvas finansēšanu.  

 

 

Programma LIFE, kas risina vides un klimata problēmas, ir ievērojami uzlabojusi vides 

stāvokli ES. Lai turpinātu cīņu pret klimata pārmaiņām un nodrošinātu saskaņotību ar Parīzes 

vienošanos, kas tika panākta COP21, LIFE finansējumu nedrīkstētu pārdalīt citiem mērķiem.  

 

ELFLA un ESF kā daļa no ES strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) palīdz stiprināt 

Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. ESIF mērķis ir mazināt dažādo 

reģionu attīstības līmeņu atšķirības. ESK finansēšanai nevajadzētu pārvirzīt līdzekļus no 

kohēzijas politikas. 

 

Ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu Savienība un dalībvalstis koordinē savas 

sistēmas, kuru mērķis ir novērst dabas un cilvēka izraisītas katastrofas un sagatavoties un 

reaģēt uz tām. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados arvien biežāk notiek dabas un cilvēka 

izraisītas katastrofas un tās kļūst smagākas un sarežģītākas, tostarp klimata pārmaiņu 

rezultātā, arvien lielāku nozīmi iegūst kopīga un integrēta pieeja katastrofu pārvarēšanai. Šajā 

sakarībā atzinuma sagatavotājs uzskata par nepieņemamu pārvietot uz ESK līdzekļus, kas 

paredzēti civilajai aizsardzībai. 

 

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina pastiprināt noteikumus attiecībā uz ESK pārraudzību 

un novērtējumu. 

 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs stingri mudina Komisiju sagatavot skaidru un vērienīgu 

priekšlikumu ESK īstenošanai un finansēšanai no 2021. gada, kā tika solīts. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Ar šo regulu nosaka finansējumu 

2018.–2020. gada periodam, kas veidos 

Eiropas Parlamenta un Padomes galveno 

atsauces summu ikgadējās budžeta 

procedūras laikā Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas Iestāžu nolīguma 

par budžeta disciplīnu23, sadarbību budžeta 

jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 

17. punkta nozīmē. Sākotnējā atsauces 

summa ietver līdzekļus, kas pārvietoti no 

programmas “Erasmus+” 

(197,7 miljoni EUR) un Nodarbinātības 

un sociālās inovācijas programmas 

(10 miljoni EUR) 2018., 2019. un 

(18) Ar šo regulu nosaka finansējumu 

2018.–2020. gada periodam 

EUR 341,5 miljonu apmērā pašreizējās 

cenās, kas veidos Eiropas Parlamenta un 

Padomes galveno atsauces summu 

ikgadējās budžeta procedūras laikā Eiropas 

Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu 

nolīguma par budžeta disciplīnu23, 

sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 

finanšu pārvaldību 17. punkta nozīmē. 

Finansējumā būtu jāiekļauj EUR 197,7 

miljoni, kurus sākotnēji rezervēja nolūkā 

Savienības iekšienē finansēt Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta darbību 2018., 2019. 
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2020. finanšu gadam, un to papildina 

iemaksas no vairākām Savienības 

programmām atbilstīgi dažādām 

izdevumu kategorijām, piemēram, no 

Eiropas Sociālā fonda, Savienības civilās 

aizsardzības mehānisma, programmas 

LIFE un Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai. 

un 2020. finanšu gadam saskaņā ar 

programmu „Erasmus+”, ņemot vērā, ka 

šīs darbības ir jāpārceļ uz Eiropas 

Solidaritātes korpusa programmu.  Tā kā 

ir nepieciešams novērst jebkādu 

nelabvēlīgu ietekmi uz esošo daudzgadu 

programmu finansēšanu, pārējā summa 

Eiropas Solidaritātes korpusa 

finansēšanai būtu jāpiesaista tikai no 

nepiešķirtu līdzekļu rezervēm, 

nepārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas 

maksimālos apmērus. 

_________________ _________________ 

23 Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgums par sadarbību budžeta jautājumos 

un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 

20.12.2013., 1. lpp.). 

23 Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgums par sadarbību budžeta jautājumos 

un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 

20.12.2013., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

38.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (38a) Savā 2017. gada 2. februāra 

rezolūcijā par “Erasmus +” regulas 

īstenošanu1a Eiropas Parlaments 

mudināja Komisiju un dalībvalstis rast 

budžeta risinājumus, lai pielāgotos 

jaunajai Eiropas Solidaritātes korpusa 

iniciatīvai, nesamazinot finansējumu 

citām pašreizējām un prioritārām 

programmām. 

 ___________________ 

 1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0018. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

38.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (38b) Savā 2017. gada 5. jūlija rezolūcijā 

par pilnvarojumu trialogam par 

2018. gada budžeta projektu1a Eiropas 

Parlaments pauda bažas, ka, neraugoties 

uz tā brīdinājumiem, tiesību akta 

priekšlikums, ko pieņēma 2017. gada 

30. maijā, paredz, ka trīs ceturtdaļas no 

Eiropas Solidaritātes korpusa budžeta 

tiktu segtas, veicot pārvietojumus no 

pašreizējām programmām, un 

galvenokārt no programmas “Erasmus +” 

(EUR 197,7 miljoni), un atkārtoja, ka 

jebkuras jaunas politiskās saistības būtu 

jāfinansē ar jaunām apropriācijām, nevis 

pārvietojot līdzekļus no esošajām 

programmām. 

 _____________________ 

 1a Pieņemtie teksti, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

38.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (38c) Būtu jānodrošina Eiropas 

Solidaritātes korpusam atsevišķs 

finansējums un budžeta piešķīrums, un 

tam nevajadzētu izraisīt finansējuma 

samazināšanu citās politikas jomās, kas 

veicina jaunatni, izglītību, mācības, 

nodarbinātību vai solidaritāti. Būtu 

jānodrošina optimāls un pārredzams 

finanšu resursu izlietojums. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

39. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Eiropas Solidaritātes korpusa 

finansējums daudzgadu finanšu shēmas 

1.a izdevumu kategorijas ietvaros balstās 

arī uz līdzekļiem, kas ir pārvietoti no 

programmas “Erasmus +”. Šiem līdzekļiem 

galvenokārt būtu jānāk no apropriācijām, 

kas ir paredzētas to Eiropas Brīvprātīgo 

dienesta darbību finansēšanai, kuras ietilpst 

šīs regulas ietvaros atbalstīto brīvprātīgo 

norīkojumu darbības jomā. Būtu jāpārvieto 

arī daži studentu aizdevumu garantijas 

instrumenta piešķīrumi, kuru 

absorbēšana programmas “Erasmus+” 

ietvaros ir maz ticama, lai nodrošinātu 

pienācīgu valstu aģentūru darbības 

izmaksu līdzfinansējumu, un šie 

piešķīrumi būtu labāk jāsaskaņo ar šīs 

darbības absorbcijas spēju. 

(39) Eiropas Solidaritātes korpusa 

finansējums daudzgadu finanšu shēmas 1.a 

izdevumu kategorijas ietvaros balstās uz 

līdzekļiem, kas ir pārvietoti no 

programmas “Erasmus +”. Šiem līdzekļiem 

būtu jānāk tikai no apropriācijām, kas ir 

paredzētas to Eiropas Brīvprātīgo dienesta 

darbību finansēšanai, kuras ietilpst šīs 

regulas ietvaros atbalstīto brīvprātīgo 

norīkojumu darbības jomā. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

40. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Eiropas Solidaritātes korpusa 

finansējums daudzgadu finanšu shēmas 

1.a izdevumu kategorijas ietvaros būtu 

jāpapildina ar finanšu iemaksām no citām 

programmām un izdevumu kategorijām, 

un tas rada vajadzību veikt grozījumus 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) Nr. 1293/201327, (ES) 

Nr. 1303/201328, (ES) Nr. 1305/201329, 

(ES) Nr. 1306/201330, kā arī Lēmumā 

Nr. 1313/2013/ES31. 

svītrots 

__________________  

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1293/2013 par vides un klimata 

pasākumu programmas (LIFE) izveidi un 

ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 

(OV L 347, 20.12.2013., 185. lpp.). 
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28 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu un vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 

320. lpp.). 

 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku 

attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko 

atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 

487. lpp.). 

 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1306/2013 par kopējās 

lauksaimniecības politikas finansēšanu, 

pārvaldību un uzraudzību un Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 

Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 

Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un 

(EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 

20.12.2013., 549. lpp.). 

 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Lēmums 

Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās 

aizsardzības mehānismu (OV L 347, 

20.12.2013., 924. lpp.). 

 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 6. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) “brīvprātīgais darbs” ir pilna laika32 

neapmaksāts brīvprātīgais darbs, ko veic ne 

ilgāk kā 12 mēnešus un kas jauniešiem 

nodrošina iespēju sniegt ieguldījumu ar 

solidaritāti saistītās jomās darbojošos 

organizāciju ikdienas darbā, sniedzot 

labumu kopienām, kurās darbības tiek 

veiktas; brīvprātīgais darbs ietver spēcīgu 

mācību un prasmju apguves dimensiju, lai 

sniegtu jaunajam(-iem) brīvprātīgajam(-

iem) iespēju iegūt prasmes un kompetenci, 

kas būs noderīga to personīgajā, ar izglītību 

saistītajā, sociālajā un profesionālajā 

attīstībā. 

(6) “brīvprātīgais darbs” ir pilna laika32 

neapmaksāts brīvprātīgais darbs, ko veic ne 

ilgāk kā 12 mēnešus un kas jauniešiem 

nodrošina iespēju sniegt ieguldījumu ar 

solidaritāti saistītās jomās darbojošos 

bezpeļņasorganizāciju ikdienas darbā, 

sniedzot labumu kopienām, kurās darbības 

tiek veiktas; brīvprātīgais darbs ietver 

spēcīgu mācību un prasmju apguves 

dimensiju, lai sniegtu jaunajam(-iem) 

brīvprātīgajam(-iem) iespēju iegūt prasmes 

un kompetenci, kas būs noderīga to 

personīgajā, ar izglītību saistītajā, sociālajā 

un profesionālajā attīstībā. 

_________________ _________________ 

32 Parasti darbība, kas tiek veikta 

pastāvīgi — piecas dienas nedēļā, septiņas 

stundas dienā. 

32 Parasti darbība, kas tiek veikta 

pastāvīgi — piecas dienas nedēļā, septiņas 

stundas dienā. 

Pamatojums 

Ir nepāprotami jāizslēdz visas brīvprātīgās darbības, kas netiek veiktas bezpeļņas 

organizācijās. Pretējā gadījumā regulējums nonāktu pretrunā dažu dalībvalstu, piemēram, 

Francijas un Beļģijas, brīvprātīgā darba regulējuma normām. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ar dalīborganizāciju atbalstu 

nodrošināt jauniešiem viegli pieejamas 

iespējas iesaistīties solidaritātes darbībās, 

vienlaikus uzlabojot viņu prasmes un 

kompetenci personīgajai, sociālajai, ar 

izglītības ieguvi saistītajai, profesionālajai 

un pilsoniskajai attīstībai, sekmējot viņu 

nodarbināmību un atvieglojot pāreju uz 

darba tirgu, tostarp atbalstot jauno 

brīvprātīgo, stažieru un darba ņēmēju 

mobilitāti; 

(a) ar dalīborganizāciju atbalstu 

nodrošināt jauniešiem viegli pieejamas 

iespējas iesaistīties solidaritātes darbībās, 

vienlaikus uzlabojot viņu zināšanas, 

prasmes un kompetenci personīgajai, 

sociālajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 

kultūras, profesionālajai un pilsoniskajai 

attīstībai, sekmējot viņu nodarbināmību un 

atvieglojot pāreju uz darba tirgu, tostarp 

atbalstot jauno brīvprātīgo, stažieru un 

darba ņēmēju mobilitāti; 
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Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) tādu informēšanas kampaņu 

izstrādi, ar kurām uzlabo informētību par 

Eiropas Solidaritātes korpusa darbībām. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minētā summa 

ietver finansējumu EUR 294 200 000 

apmērā33 pašreizējās cenās, ko papildina 

iemaksas: 

2. Šā panta 1. punktā minētā summa 

ietver finansējumu EUR 197 700 000 

apmērā pašreizējās cenās, kas atbilst 

summai, ko sākotnēji rezervēja, lai 

Savienības iekšienē finansētu Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta darbības saskaņā ar 

Erasmus+ programmu. Atlikušo Eiropas 

Solidaritātes korpusa finansējuma summu 

EUR 143 800 000 apmērā piesaista tikai 

no nepiešķirtu līdzekļu rezerves 

daudzgadu finanšu shēmas maksimālo 

apmēru satvarā. 

_________________  

33 Šis finansējums ir sākotnējā atsauces 

summa Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas Iestāžu nolīguma par budžeta 

disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos 

un pareizu finanšu pārvaldību (2013/C 

373/01) 17. punkta izpratnē. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) no Eiropas Sociālā fonda — EUR svītrots 
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35 000 000 apmērā pašreizējās cenās; 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) no Savienības civilās aizsardzības 

mehānisma — EUR 6 000 000 apmērā 

pašreizējās cenās; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) no programmas LIFE — EUR 

4 500 000 apmērā pašreizējās cenās; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) no Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai — EUR 

1 800 000 apmērā pašreizējās cenās. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Gada apropriācijas apstiprina 

Eiropas Parlaments un Padome atbilstīgi 

daudzgadu finanšu shēmā noteiktajiem 

ierobežojumiem. 
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Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Vajadzības gadījumā apropriācijas 

līdzīgu izdevumu segšanai var iekļaut 

budžetā pēc 2020. gada, lai nodrošinātu 

līdz 2020. gada 31. decembrim vēl 

nepabeigto darbību pārvaldību. 

5. Vajadzības gadījumā maksājumu 

apropriācijas līdzīgu izdevumu segšanai 

var iekļaut budžetā pēc 2020. gada, lai 

nodrošinātu līdz 2020. gada 31. decembrim 

vēl nepabeigto darbību pārvaldību. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pieteikumus, ko atbilstīgās 

struktūras iesniedz, lai kļūtu par Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalīborganizācijām, 

novērtē kompetentā Eiropas Solidaritātes 

korpusa īstenošanas struktūra, lai 

pārliecinātos, ka tās darbības atbilst 

Eiropas Solidaritātes korpusa prasībām. 

2. Pieteikumus, ko atbilstīgās 

struktūras iesniedz, lai kļūtu par Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalīborganizācijām, 

novērtē kompetentā Eiropas Solidaritātes 

korpusa īstenošanas struktūra, lai 

pārliecinātos, ka tās darbības atbilst 

Eiropas Solidaritātes korpusa hartā 

formulētajiem principiem un prasībām. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Novērtējuma rezultātā struktūrai 

var piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusa 

kvalitātes zīmi. Piešķirto kvalitātes zīmi 

periodiski pārvērtē, un to var atsaukt. 

3. Novērtējuma rezultātā struktūrai 

var piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusa 

kvalitātes zīmi. Piešķirto kvalitātes zīmi 

regulāri un vismaz reizi divos gados 
pārvērtē, un to var atsaukt, ja minētās 

struktūras darbības vairs neatbilst 

Eiropas Solidaritātes korpusa hartā 

formulētajiem principiem un prasībām. 
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Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalīborganizāciju datubāzē, kurai 

var piekļūt visi Eiropas jaunieši un kura 

atrodas portālā "Eiropas jaunatne", 

iekļauj ikvienu struktūru, kas ir saņēmusi 

Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes 

zīmi. 

Pamatojums 

Patlaban akreditētās EVS struktūras ir ievadītas EVS organizāciju datubāzē portālā "Eiropas 

jaunatne". Pateicoties tam, jaunieši ir informēti par šīm struktūrām. Tādēļ ir svarīgi, lai tas 

pats tiktu izdarīts arī attiecībā uz ESK. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 

valstīm regulāri pārrauga Eiropas 

Solidaritātes korpusa darbību virzībā uz 

izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

1. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 

valstīm regulāri pārrauga un ziņo par 

Eiropas Solidaritātes korpusa darbību un 

rezultātiem, kā arī tā mērķu ievērošanu, 

precīzāk — tā devumu kohēzijas un 

solidaritātes nostiprināšanai Eiropā. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) brīvprātīgo norīkojumu dalībnieku 

skaitu (pārrobežu un iekšzemes) 

(a) brīvprātīgo norīkojumu dalībnieku 

skaitu un profilu (pārrobežu un iekšzemes 

norīkojumi); 

 

Grozījums Nr.  22 
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Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) stažēšanās norīkojumu dalībnieku 

skaitu (pārrobežu un iekšzemes) 

(b) stažēšanās norīkojumu dalībnieku 

skaitu un profilu (pārrobežu un iekšzemes 

norīkojumi); 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) darba norīkojumu dalībnieku skaitu 

(pārrobežu un iekšzemes) 

(c) darba norīkojumu dalībnieku skaitu 

un profilu (pārrobežu un iekšzemes 

norīkojumi); 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) solidaritātes projektu dalībnieku 

skaitu; 

(d) solidaritātes projektu dalībnieku 

skaitu un profilu; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) dalībnieku un dalīborganizāciju 

apmierinātības pakāpi attiecībā uz 

norīkojumu kvalitāti, mācībām, atbalstu 

valodas apguvē, administratīvo atbalstu, 

apdrošināšanu un atbalstu pēc 

norīkojuma beigām. 

 

Grozījums Nr.  26 
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Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb) bijušo dalībnieku nodarbinātības 

īpatsvars. 

Pamatojums 

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka viens no galvenajiem Eiropas Solidaritātes korpusa mērķiem ir 

uzlabot jauniešu nodarbināmību un atvieglot viņu iekļūšanu darba tirgū. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija 2020. gadā publicē 

ziņojumu, izvērtējot progresu, kas panākts 

virzībā uz rezultātuu sasniegšanu, tostarp 

mērķi līdz 2020. gadam Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvāt 

iespējas 100 000 jauniešiem (aptverot visus 

norīkojumus un projektus, kas minēti 

7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā). 

3. Komisija 2019. gadā publicē 

ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem 

un programmas īstenošanas 

kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem 

aspektiem, izvērtējot progresu, kas panākts 

virzībā uz rezultātu sasniegšanu, tostarp 

mērķi līdz 2020. gadam Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvāt 

iespējas 100 000 jauniešiem (aptverot visus 

norīkojumus un projektus, kas minēti 

7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā), 

kā arī programmas izmaksu lietderību, un 

to iesniedz Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai.  

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Četrus gadus pēc šīs regulas 

piemērošanas datuma Komisija veic šīs 

regulas neatkarīgu izvērtējumu un iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei. Reģionu 

4. Komisija veic šīs regulas 

neatkarīgu ex post izvērtējumu, lai 

novērtētu programmas efektivitāti, 

lietderību un ietekmi salīdzinājumā ar 
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komitejai un Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai ziņojumu, kurā 

izklāstīti galvenie konstatējumi. 

programmas mērķiem, un ne vēlāk kā 

2021. gada 30. jūnijā iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Reģionu komitejai 

un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie 

konstatējumi, tostarp ieteikumi attiecībā 

uz programmas nākotni. Novērtējuma 

tapšanas gaitā Komisija nodrošina 

regulāru apspriešanos ar visām 

ieinteresētajām personām, tostarp 

dalībniekiem, dalīborganizācijām un 

attiecīgajām vietējām kopienām. 

Novērtēšanas rezultātus izmanto kā 

atgriezenisko saiti turpmākajā 

programmas izstrādē un resursu 

piešķiršanas priekšlikumos. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 1288/2013 

18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) līdz 1,5 % studentu aizdevumu 

garantijas instrumentam; 

(c) 3,5 % studentu aizdevumu 

garantijas instrumentam; 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

27. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

27. pants svītrots 

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1293/2013  

Regulas (ES) Nr. 1293/2013 4. pantā 

pievieno šādu daļu: 

 

“3. Lai finansētu projektus 17. panta 

4. punkta nozīmē, ko īsteno Eiropas 

Solidaritātes iniciatīva saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 2017/XXX un kas sniedz 

ieguldījumu vienā vai vairākās 
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prioritārajās jomā 9. un 13. panta 

izpratnē, piešķir ne vairāk kā 

EUR 3 000 000 pašreizējās cenās no Vides 

apakšprogrammas, kas atbilst vides 

pārvaldības un informācijas prioritārajai 

rīcības jomai, un ne vairāk kā 

EUR 1 500 000 pašreizējās cenās no 

Klimata pasākumu apakšprogrammas, 

kas atbilst vides pārvaldības un 

informācijas prioritārajai rīcības jomai. 

Šo piešķīrumu veic tikai saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 2017/XXX, izslēdzot 

Regulā (ES) Nr. 1293/2013 noteiktās 

konkrētās prasības.” 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

28. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

28. pants svītrots 

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1303/2013  

Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza šādi:  

1. Direktīvas 58. panta 1. punktu 

groza šādi: 

 

(a) pirmo daļu aizstāj ar šādu:  

Pēc Komisijas iniciatīvas ar ESI fondiem 

var atbalstīt sagatavošanās, uzraudzības, 

administratīvā un tehniskās palīdzības, 

novērtēšanas, revīzijas un kontroles 

pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas 

īstenošanai, kā arī atbalsta pasākumus 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2017/XXX, 

kā minēts trešajā daļā, tiktāl, ciktāl šo 

darbību mērķis ir ekonomiskā, sociālā un 

teritoriālā kohēzija.” 

 

(b) trešajai daļai pievieno šādu m) 

apakšpunktu: 

 

‘(m) darbības, kuras finansē saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 2017/XXX par Eiropas 

Solidaritātes korpusu, lai veicināt 

jauniešu personīgo, ar izglītības ieguvi 
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saistīto, sociālo, pilsonisko un 

profesionālo attīstību, kā arī viņu 

nodarbinātību un veicinātu viņu pāreju uz 

darba tirgu.” 

2. Regulas 91. panta 3. punktā 

pievieno šādu daļu: 

 

“EUR 35 000 000 pašreizējās cenās no 

summas, kas pēc Komisijas iniciatīvas ir 

paredzēta tehniskajai palīdzībai, piešķir 

Eiropas Solidaritātes korpusam tā 

darbību atbalstīšanai saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 2017/XXX 9. panta 2. punkta a) 

apakšpunktu. Šo piešķīrumu īsteno tikai 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2017/XXX, 

izslēdzot konkrētu fondu regulās noteiktās 

īpašās prasības.” 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

29. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

29. pants svītrots 

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1305/2013  

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 51. panta 

1. punktā pēc pirmās daļas pievieno šādu 

daļu: 

 

“ELFLA saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

2017/XXX ar EUR 1 800 000 pašreizējās 

cenās var finansēt arī Eiropas 

Solidaritātes korpusa īstenotās darbības, 

kas sniedz ieguldījumu vienā vai vairākās 

Savienības prioritātēs lauku attīstības 

jomā. Šo piešķīrumu īstenoc tikai saskaņā 

ar Regulu (ES) Nr. 2017/XXX, izslēdzot 

Regulā (ES) Nr. 1305/2013 noteiktās 

īpašās prasības.” 
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Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

30. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

30. pants svītrots 

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1306/2013  

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 6. pantā 

pievieno šādu j) apakšpunktu: 

 

‘(j) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

2017/XXX īstenotas Eiropas Solidaritātes 

korpusa darbības, kas sniedz ieguldījumu 

vienā vai vairākās Savienības 

prioritātēslauksaimniecības un lauku 

attīstības jomā, un īpaši darbības, kas ir 

minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 51. 

panta 1. punkta otrajā daļā. Šo 

piešķīrumu īsteno tikai saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 2017/XXX, izslēdzot konkrētu 

fondu regulās noteiktās īpašās prasības.” 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

31. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

31. pants svītrots 

Grozījums Lēmumā Nr. 1313/2013/ES  

Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 19. panta 

1. punktā pēc otrās daļas pievieno šādu 

daļu: 

 

“No 3. izdevumu kategorijas “Drošība un 

pilsoniskums” nodrošināto finansējumu 

EUR 6 000 000 apmērā pašreizējās cenās 

piešķir darbībām, ko saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 2017/XXX īsteno Eiropas 

Solidaritātes iniciatīvas ietvaros un kuras 

sniedz ieguldījumu vienā vai vairākās 

Savienības prioritātēs civilās aizsardzības 
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jomā. Šo piešķīrumu īsteno tikai saskaņā 

ar Regulu (ES) Nr. 2017/XXX, izslēdzot 

Lēmumā Nr. 1313/2013/ES noteiktās 

īpašās prasības." 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Solidaritātes korpuss 

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

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

CULT 
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Zanni 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

John Howarth, Joachim Zeller 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC 
SARAKSTA 
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