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6.3.2019 A8-0079/160

Muudatusettepanek 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 14. septembri 2016. aasta kõnes 
Euroopa Liidu olukorra kohta rõhutati 
vajadust investeerida noortesse ja teatati 
Euroopa solidaarsuskorpuse (edaspidi 
„programm“) loomisest, et luua noortele 
inimestele kogu liidus võimalusi ühiskonda 
sisuliselt panustada, näidata üles 
solidaarsust ning arendada oma oskusi, 
omandades lisaks töökogemusele ka 
väärtuslikke inimlikke kogemusi.

(2) 14. septembri 2016. aasta kõnes 
Euroopa Liidu olukorra kohta rõhutati 
vajadust investeerida noortesse ja teatati 
Euroopa solidaarsuskorpuse (edaspidi 
„programm“) loomisest, et luua noortele 
inimestele kogu liidus võimalusi ühiskonda 
sisuliselt panustada, näidata üles 
solidaarsust ning arendada oma oskusi, 
omandades nii väärtuslikke inimlikke 
kogemusi.
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6.3.2019 A8-0079/161

Muudatusettepanek 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 7. detsembri 2016. aasta teatises 
„Euroopa solidaarsuskorpus“18 rõhutas 
komisjon vajadust tugevdada 
solidaarsustöö aluseid kogu Euroopas, et 
pakkuda noortele rohkem ja paremaid 
võimalusi eri valdkondi hõlmavaks 
solidaarsustegevuseks ning toetada 
riiklikke ja kohalikke osalejaid nende 
püüdlustes tulla toime eri probleemide ja 
kriisidega. Teatisega käivitati Euroopa 
solidaarsuskorpuse esimene etapp, mille 
puhul kasutati mitmesuguseid liidu 
programme, et pakkuda noortele üle kogu 
liidu vabatahtliku tegevuse, praktika- või 
töövõimalusi.

(3) 7. detsembri 2016. aasta teatises 
„Euroopa solidaarsuskorpus“18 rõhutas 
komisjon vajadust tugevdada 
solidaarsustöö aluseid kogu Euroopas, et 
pakkuda noortele rohkem ja paremaid 
võimalusi eri valdkondi hõlmavaks 
solidaarsustegevuseks ning toetada 
riiklikke ja kohalikke osalejaid nende 
püüdlustes tulla toime eri probleemide ja 
kriisidega. Teatisega käivitati Euroopa 
solidaarsuskorpuse esimene etapp, mille 
puhul kasutati mitmesuguseid liidu 
programme, et pakkuda noortele üle kogu 
liidu vabatahtliku tegevuse, praktika- või 
töövõimalusi. Võttes ühelt poolt arvesse 
raskusi rakendada piisavaid ja 
läbipaistvaid kaitsemeetmeid, mis 
võimaldavad vältida noorte tööjõu 
väärkasutust, samuti pakutavate 
töökohtade ebakindlust ning teiselt poolt 
ebaselgust ja riski, mis tulenevad sellest, 
et samas programmis on koos altruistlik 
ja tasuta tegevus (näiteks vabatahtlik 
tegevus) ning tasu eest tehtav tegevus, ei 
peaks Euroopa solidaarsuskorpuse 
kohaldamisala hõlmama praktikat ja tööd.

_________________ _________________
18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa solidaarsuskorpus“ 

18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa solidaarsuskorpus“ 
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(COM(2016) 942 final). (COM(2016) 942 final).
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Muudatusettepanek 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Noortele tuleks pakkuda 
solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 
kättesaadavaid võimalusi, mis lubaksid neil 
väljendada oma tahet kogukondade 
hüvangule kaasa aidata ning samas 
omandada väärtuslikke kogemusi, oskusi ja 
pädevusi, mis aitavad kaasa nende 
isiklikule, haridusalasele, sotsiaalsele ja 
erialasele arengule ning kodanikutunde 
arendamisele, parandades seeläbi nende 
tööalast konkurentsivõimet. Selline tegevus 
peaks toetama ka noorte vabatahtlike, 
praktikantide ja töötajate liikuvust.

(5) Noortele tuleks pakkuda 
solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 
kättesaadavaid võimalusi, mis lubaksid neil 
väljendada oma tahet kogukondade 
hüvangule kaasa aidata ning samas 
omandada väärtuslikke kogemusi, oskusi ja 
pädevusi, mis aitavad kaasa nende 
isiklikule, haridusalasele, sotsiaalsele ja 
erialasele arengule ning kodanikutunde 
arendamisele, parandades seeläbi nende 
tööalast konkurentsivõimet. Selline tegevus 
peaks toetama ka noorte vabatahtlike 
liikuvust.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Muudatusettepanek 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Noortele pakutavad 
solidaarsustegevused peaksid olema 
kvaliteetsed selles mõttes, et need peaksid 
vastama rahuldamata ühiskondlikele 
vajadustele, aitama tugevdada kogukondi, 
pakkuma noortele võimaluse omandada 
väärtuslikke teadmisi ja pädevusi, olema 
noortele taskukohased ning neid tuleks 
ellu viia ohututes ja tervislikes tingimustes.

(6) Noortele pakutavad 
solidaarsustegevused peaksid olema 
kvaliteetsed selles mõttes, et need peaksid 
vastama selgelt kindlaksmääratud 
rahuldamata ühiskondlikele vajadustele, 
aitama tugevdada kohalikke kogukondi, 
pakkuma noortele võimaluse omandada 
väärtuslikke teadmisi ja pädevusi, olema 
rahaliselt jätkusuutlikud ja noorte jaoks 
juurdepääsetavad ning neid tuleks ellu viia 
ohututes ja tervislikes tingimustes.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Muudatusettepanek 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa solidaarsuskorpus on kogu 
liidus ja sellest väljaspool toimuva 
solidaarsustegevuse ühtne kontaktpunkt. 
Tuleks tagada kooskõla ja vastastikune 
täiendavus muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja programmidega. 
Euroopa solidaarsuskorpus tugineb 
varasemate ja praeguste programmide, 
eelkõige Euroopa vabatahtliku teenistuse19 
ja Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse20 tugevatele 
külgedele ja koostoimele. Samuti täiendab 
see liikmesriikide jõupingutusi toetada 
noori ja lihtsustada noortegarantii raames 
nende üleminekut koolist tööellu, pakkudes 
neile täiendavaid võimalusi alustada 
tööturul tegevust solidaarsusega seotud 
valdkonnas praktika või töö kaudu kas 
oma koduriigis või välismaal. Tagatakse ka 
vastastikune täiendavus Euroopa 
solidaarsuskorpuse puhul asjakohaste 
olemasolevate liidu tasandi võrgustikega, 
nt Euroopa avalike tööturuasutuste 
võrgustiku, EURESe ja Eurodeski 
võrgustikuga. Lisaks tuleks tagada 
olemasolevate seotud kavade, eelkõige 
liikmesriikide solidaarsuskavade ja noorte 
liikuvuse kavade ning Euroopa 
solidaarsuskorpuse vaheline vastastikune 
täiendavus, võttes vajaduse korral aluseks 
head tavad.

(7) Euroopa solidaarsuskorpus on kogu 
liidus ja sellest väljaspool toimuva 
solidaarsustegevuse ühtne kontaktpunkt. 
Tuleks tagada kooskõla ja vastastikune 
täiendavus muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja programmidega. 
Euroopa solidaarsuskorpus tugineb 
varasemate ja praeguste programmide, 
eelkõige Euroopa vabatahtliku teenistuse19 
ja Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse20 tugevatele 
külgedele ja koostoimele. Samuti täiendab 
see liikmesriikide jõupingutusi toetada 
noori ja lihtsustada noortegarantii raames 
nende üleminekut koolist tööellu, pakkudes 
neile täiendavaid võimalusi solidaarsusega 
seotud valdkonnas kas oma koduriigis või 
välismaal. Tagatakse ka vastastikune 
täiendavus Euroopa solidaarsuskorpuse 
puhul asjakohaste olemasolevate liidu 
tasandi võrgustikega, nt Euroopa avalike 
tööturuasutuste võrgustiku, EURESe ja 
Eurodeski võrgustikuga. Lisaks tuleks 
tagada olemasolevate seotud kavade, 
eelkõige liikmesriikide solidaarsuskavade 
ja noorte liikuvuse kavade ning Euroopa 
solidaarsuskorpuse vaheline vastastikune 
täiendavus, võttes vajaduse korral aluseks 
head tavad.
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_________________ _________________
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: 
liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogramm ning tunnistatakse 
kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 
1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 50–73).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: 
liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogramm ning tunnistatakse 
kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 
1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 50–73).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta määrus (EL) nr 375/2014, 
millega asutatakse Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi 
vabatahtlikke käsitlev algatus) (ELT L 122, 
24.4.2014, lk 1–17).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta määrus (EL) nr 375/2014, 
millega asutatakse Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi 
vabatahtlikke käsitlev algatus) (ELT L 122, 
24.4.2014, lk 1–17).
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6.3.2019 A8-0079/165

Muudatusettepanek 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa solidaarsuskorpus avab 
noortele uusi vabatahtliku tegevuse, 
praktika- või töövõimalusi solidaarsusega 
seotud valdkondades, samuti võimalusi 
töötada välja ja arendada nende enda 
algatusel põhinevaid 
solidaarsusprogramme. Need võimalused 
aitavad edendada noorte isiklikku, 
haridusalast, sotsiaalset ja erialast arengut 
ning arendada neis kodanikutunnet. 
Euroopa solidaarsuskorpus toetab ka 
Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate ja 
organisatsioonide võrgustikutegevust, 
samuti meetmeid, mis aitavad tagada 
toetatava tegevuse kvaliteeti ja parandada 
tegevuse käigus omandatud õpiväljundite 
valideerimist. Seega aitab see kaasa ka 
noorte jaoks olulisele Euroopa tasandi 
koostööle ja suurendab teadlikkust selle 
positiivsest mõjust.

(9) Euroopa solidaarsuskorpus avab 
noortele uusi vabatahtliku tegevuse 
võimalusi solidaarsusega seotud 
valdkondades, samuti võimalusi töötada 
välja ja arendada nende enda algatusel 
põhinevaid solidaarsusprogramme. Need 
võimalused aitavad edendada noorte 
isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja 
erialast arengut ning arendada neis 
kodanikutunnet. Euroopa 
solidaarsuskorpus toetab ka Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejate ja 
organisatsioonide võrgustikutegevust, 
samuti meetmeid, mis aitavad tagada 
toetatava tegevuse kvaliteeti ja parandada 
tegevuse käigus omandatud õpiväljundite 
valideerimist. Seega aitab see kaasa ka 
noorte jaoks olulisele Euroopa tasandi 
koostööle ja suurendab teadlikkust selle 
positiivsest mõjust. Võttes arvesse 
programmi kohaldamisala ja eesmärki, 
peaks Euroopa solidaarsuskorpuses 
saama osaleda üksnes 
mittetulundusühendused.

Or. en



AM\1178959ET.docx PE635.388v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0079/166

Muudatusettepanek 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kõnealused tegevused peaksid 
tooma kasu kogukonnale ning soodustama 
samas ka üksikisikute isiklikku, 
haridusalast, sotsiaalset ja erialast arengut, 
samuti arendama kodanikutunnet; tegevus 
võib toimuda vabatahtliku tegevuse, 
praktika või töö, projektide või 
võrgustikutegevusena mitmesugustes 
valdkondades, nt hariduse ja koolituse, 
tööhõive, soolise võrdõiguslikkuse, 
ettevõtluse (eriti sotsiaalse ettevõtluse), 
kodanikuaktiivsuse ja demokraatliku 
osaluse, keskkonna- ja looduskaitse, 
kliimameetmete, suurõnnetuste 
ärahoidmise, nendeks valmisoleku ja nende 
tagajärgedest taastamise, põllumajanduse 
ja maaelu arengu, toidu ja muude toodete 
jagamise, tervise ja heaolu, loovuse ja 
kultuuri, kehakultuuri ja spordi, sotsiaalabi 
ja hoolekande, kolmandate riikide 
kodanike vastuvõtu ja integratsiooni, 
territoriaalse koostöö ja ühtekuuluvuse 
ning piiriülese koostöö valdkonnas. 
Solidaarsustegevus peaks hõlmama 
arvestatavat õppe- ja koolitusmõõdet ja 
pakkuma osalejatele asjakohaseid 
meetmeid enne ja pärast 
solidaarsustegevust ning selle kestel.

(10) Kõnealused tegevused peaksid 
tooma kasu kogukonnale ning soodustama 
samas ka üksikisikute isiklikku, 
haridusalast, sotsiaalset ja erialast arengut, 
samuti arendama kodanikutunnet; tegevus 
võib toimuda vabatahtliku tegevuse, 
projektide või võrgustikutegevusena 
mitmesugustes valdkondades, nt hariduse 
ja koolituse, tööhõive, soolise 
võrdõiguslikkuse, ettevõtluse (eriti 
sotsiaalse ettevõtluse), kodanikuaktiivsuse 
ja demokraatliku osaluse, keskkonna- ja 
looduskaitse, kliimameetmete, 
suurõnnetuste ärahoidmise, nendeks 
valmisoleku ja nende tagajärgedest 
taastamise, põllumajanduse ja maaelu 
arengu, toidu ja muude toodete jagamise, 
tervise ja heaolu, loovuse ja kultuuri, 
kehakultuuri ja spordi, sotsiaalabi ja 
hoolekande, kolmandate riikide kodanike 
vastuvõtu ja integratsiooni, territoriaalse 
koostöö ja ühtekuuluvuse ning piiriülese 
koostöö valdkonnas. Solidaarsustegevus 
peaks hõlmama arvestatavat õppe- ja 
koolitusmõõdet ja pakkuma osalejatele 
asjakohaseid meetmeid enne ja pärast 
solidaarsustegevust ning selle kestel.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Muudatusettepanek 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praktika või töö solidaarsusega 
seotud valdkondades võivad pakkuda 
noortele täiendavaid võimalusi alustada 
tegevust tööturul, aidates samas kaasa 
peamiste ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. See võib aidata 
suurendada noorte tööalast 
konkurentsivõimet ja produktiivsust, 
lihtsustades samas nende üleminekut 
hariduse omandamiselt tööellu, mis on 
nende tööturuvõimaluste suurendamise 
seisukohast keskse tähtsusega. Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames pakutav 
praktika vastab kvaliteedipõhimõtetele, 
mis on esitatud nõukogu soovituses 
praktika kvaliteediraamistiku kohta21.. 
Pakutav praktika ja töö on noortele 
hüppelauaks tööturule sisenemisel ning 
seetõttu kaasneb sellega asjakohane 
tegevusjärgne toetus. Praktika ja töö 
korraldamist hõlbustavad asjaomased 
tööturuosalised, eelkõige avaliku ja 
erasektori tööturuasutused, 
sotsiaalpartnerid ja kaubanduskojad, ning 
praktika ja töö eest maksavad tasu 
osalevad organisatsioonid. Osalevate 
organisatsioonidena peaksid nad taotlema 
rahastamist Euroopa solidaarsuskorpuse 
pädeva rakendusasutuse kaudu, pidades 
silmas seda, et nad on vahendajateks 
noorte osalejate ning solidaarsussektorites 
praktika- ja töövõimalusi pakkuvate 

välja jäetud
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tööandjate vahel.
_________________
21 Nõukogu 15. märtsi 2018. aasta 
soovitus kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe 
Euroopa raamistiku kohta (ELT C 153, 
2.5.2018, lk 1).
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6.3.2019 A8-0079/168

Muudatusettepanek 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kvaliteedimärgise võivad saada 
kõik Euroopa solidaarsuskorpuses osaleda 
soovivad üksused eeldusel, et asjakohased 
tingimused on täidetud. Kvaliteedimärgise 
andmiseni viiv protsess peaks olema pidev 
ja seda peaksid läbi viima Euroopa 
solidaarsuskorpuse rakendusasutused. 
Kvaliteedimärgise nõuetele vastavust 
tuleks regulaarselt uuesti hinnata ja 
märgise peaks saama tagasi võtta, kui 
vajalike kontrollide käigus ilmneb, et 
märgise andmise tingimused ei ole enam 
täidetud.

(18) Kvaliteedimärgise võivad saada 
kõik Euroopa solidaarsuskorpuses osaleda 
soovivad mittetulunduslikud üksused 
eeldusel, et asjakohased tingimused on 
täidetud. Kvaliteedimärgise andmiseni viiv 
protsess peaks olema pidev ja seda peaksid 
läbi viima Euroopa solidaarsuskorpuse 
rakendusasutused. Kvaliteedimärgise 
nõuetele vastavust tuleks regulaarselt 
uuesti hinnata ja märgise peaks saama 
tagasi võtta, kui vajalike kontrollide käigus 
ilmneb, et märgise andmise tingimused ei 
ole enam täidetud.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Muudatusettepanek 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
fraktsiooni EFDD nimel

Raport A8-0079/2019
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(19) Üksus, kes soovib taotleda 
rahastamist, et pakkuda tegevusi Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames, peaks 
eeltingimusena olema eelnevalt saanud 
kvaliteedimärgise. Seda tingimust ei 
kohaldata füüsiliste isikute suhtes, kes 
taotlevad rahalist toetust oma 
solidaarsusprojektidele mõne Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejate 
mitteametliku rühma nimel.

(19) Üksus, kes soovib taotleda 
rahastamist, et pakkuda tegevusi Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames, peaks olema 
mittetulundusühendus ja eeltingimusena 
eelnevalt saanud kvaliteedimärgise. Seda 
tingimust ei kohaldata füüsiliste isikute 
suhtes, kes taotlevad rahalist toetust oma 
solidaarsusprojektidele mõne Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejate 
mitteametliku rühma nimel.
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