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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit on rajatud selle 
kodanike ja selle liikmesriikide 
solidaarsusele. See ühine väärtus annab 
suuna liidu tegevusele ja tagab vajaliku 
ühtsuse, et tulla toime praeguste ja 
tulevaste ühiskonnaprobleemidega, mille 
lahendamisele noored eurooplased oma 
solidaarsust praktikas näidates tahavad 
kaasa aidata.

(1) Solidaarsus on arenenud ja 
demokraatlike ühiskondade alus – mitte 
üksnes kodanike hulgas konkreetses 
kontekstis, vaid ka rahvaste ja riikide seas. 
Seda ühist väärtust tuleks soodustada, 
eelkõige võttes arvesse praeguseid ja 
tulevasi ühiskondlikke probleeme, mille 
lahendamisele noored saavad jätkuvalt 
kaasa aidata, näidates oma solidaarsust 
praktikas.
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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 ja seega 
teadmisi ja pädevusi, mis aitavad kaasa 
nende isiklikule, haridusalasele, 
sotsiaalsele ja erialasele arengule ning 
kodanikutunde arendamisele. Selline 
tegevus toetaks ka noorte vabatahtlike seas 
kultuurivahetust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Noorte algatusvõime on ühiskonna 
ja tööturu jaoks oluline väärtus. Euroopa 
solidaarsuskorpus aitab seda aspekti 
edendada, pakkudes noortele võimaluse 
töötada välja ja viia ellu omi projekte, 
mille eesmärk on tegeleda konkreetsete 
probleemidega oma kohaliku kogukonna 
hüvanguks. Projektide vahendusel saavad 
noored katsetada ideid ja olla ise 
solidaarsustegevuse edasiviivaks jõuks. 
Need projektid on ka hüppelauaks edasises 
solidaarsustegevuses osalemisele ning 
esimeseks sammuks, et julgustada Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejaid ise 
ettevõtjaks hakkama või moodustama 
solidaarsus-, mittetulundus- ja noortega 
seotud valdkondades ühendusi, 
vabaühendusi või muid organisatsioone.

(13) Noorte algatusvõime on ühiskonna 
ja tööturu jaoks oluline väärtus. Euroopa 
solidaarsuskorpus aitab seda aspekti 
edendada, pakkudes noortele võimaluse 
töötada välja ja viia ellu omi projekte, 
mille eesmärk on tegeleda konkreetsete 
probleemidega oma kohaliku kogukonna 
hüvanguks. Projektide vahendusel saavad 
noored katsetada ideid ja olla ise 
solidaarsustegevuse edasiviivaks jõuks. 
Need projektid on ka hüppelauaks edasises 
solidaarsustegevuses osalemisele ning 
esimeseks sammuks, et julgustada Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejaid osalema üha 
rohkem solidaarsus-, mittetulundus- ja 
noortega seotud valdkondades tegutsevates 
ühendustes, vabaühendustes või muudes 
organisatsioonides.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Selleks et tagada laiema üldsuse 
tõhusam teavitamine ja komisjoni 
algatusel toimuvate teavitamistegevuste 
tugevam koostoime, tuleks käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud eelarvest rahastada ka liidu 
poliitiliste prioriteetide üldist tutvustamist, 
tingimusel et need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „praktika“ – solidaarsustegevus, 
mis toimub 2–6kuulise ajavahemiku 
jooksul, mida võib pikendada üks kord ja 
kõige rohkem 12 kuu võrra, ning mida 
pakub ja mille eest maksab tasu Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejat vastu võttev 
osalev organisatsioon;

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa solidaarsuskorpuses 
võivad osaleda avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud üksused ja rahvusvahelised 
organisatsioonid, tingimusel et nad on 
saanud Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgise.

1. Euroopa solidaarsuskorpuses 
võivad osaleda mittetulunduslikud avalik-
õiguslikud või eraõiguslikud üksused ja 
rahvusvahelised organisatsioonid, 
tingimusel et nad on saanud Euroopa 
solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise.
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