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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 rahuldamata ühiskondlikele 
vajadustele, aitama tugevdada kogukondi 
ja suurendada suutlikkust, pakkuma 
noortele võimaluse omandada väärtuslikke 
teadmisi ja pädevusi, olema noortele 
taskukohased ning neid tuleks ellu viia 
ohututes ja tervislikes tingimustes, 
arvestades, et kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste ja sidusrühmadega peetavat 
dialoogi tuleks ergutada, et tagada 
vajadustele suunatud programm ning et 
edendada vabatahtlikku tegevust 
partnerriikides ja lisada 
solidaarsusmeetmetele tugev arengu 
edendamise mõõde;
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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, kultuurilist 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), ringmajanduse, 
kodanikuaktiivsuse ja demokraatliku 
osaluse, keskkonna- ja looduskaitse, 
kliimameetmete, loodus- või 
inimtegevusest põhjustatud suurõnnetuste 
ärahoidmise ja nende tagajärgedest 
taastamise, katastroofide tõttu kannatanud 
haavatavate inimrühmade, vastupidavuse, 
vaesuse vähendamise, toiduga 
kindlustatuse, põllumajanduse ja maaelu 
arengu, toidu ja muude toodete jagamise, 
tervise ja heaolu, loovuse ja kultuuri, 
kehakultuuri ja spordi, sotsiaalabi ja 
hoolekande, kolmandate riikide kodanike, 
eelkõige saatjata alaealiste vastuvõtu ja 
integratsiooni, konfliktide ennetamise, 
rahu ja lepitamise, inimõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse, territoriaalse koostöö ja 
ühtekuuluvuse ning piiriülese koostöö 
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valdkonnas. Solidaarsustegevus peaks 
hõlmama arvestatavat õppe- ja 
koolitusmõõdet ja pakkuma osalejatele 
asjakohaseid meetmeid enne ja pärast 
solidaarsustegevust ning selle kestel.
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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 üksused eeldusel, et asjakohased 
tingimused on täidetud. Kvaliteedimärgise 
andmiseni viiv protsess peaks olema pidev 
ja seda peaksid läbi viima Euroopa 
solidaarsuskorpuse rakendusasutused 
kooskõlas kehtivate 
sertifitseerimiskavadega. Märgise 
omandamise menetlust tuleks juba 
sertifitseeritud organisatsioonide, 
täpsemalt praeguse ELi humanitaarabi 
vabatahtlike ning komisjoni Euroopa 
kodanikukaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide 
peadirektoraadi raampartnerluslepingute 
osaliste jaoks lihtsustada. Selles protsessis 
tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 
sarnaseid protsesse, mis on läbi viidud 
määruse (EL) nr 375/2014, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2018/14751a ning nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1257/961b kohaselt. 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. 

______________________
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1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
2. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1475, millega kehtestatakse Euroopa 
solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning 
muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, 
määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust nr 
1313/2013/EL (ELT L 250, 4.10.2018, lk 
1).
1b Nõukogu 20. juuni 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Euroopa solidaarsuskorpuse 
sihtrühm on 18–30aastased noored ning 
selle tegevuses osalemise tingimuseks 
peaks olema eelnev registreerumine 
Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis.

(27) Euroopa solidaarsuskorpuse 
sihtrühm on eeskätt 18–30aastased noored, 
kuid kolmandates riikides antava 
humanitaarabi vajadused ja kontekst 
võivad õigustada ekspertide osalemist, kes 
on vanemad, kui eespool osutatud 
vanuserühm. Euroopa solidaarsuskorpuse 
tegevuses osalemise tingimuseks peaks 
olema eelnev registreerumine Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on 
suurendada noorte inimeste ja 
organisatsioonide osalemist 
kättesaadavates ja kvaliteetsetes 
solidaarsustegevustes, mis aitavad 
tugevdada ühtekuuluvust, solidaarsust ja 
demokraatiat liidus ja mujal ning mille abil 
lahendatakse ühiskonna- ja 
humanitaarprobleeme kohapeal, 
keskendudes eelkõige sotsiaalse kaasatuse 
edendamisele.

1. Programmi üldeesmärk on 
suurendada noorte inimeste ja 
organisatsioonide osalemist 
kättesaadavates ja kvaliteetsetes 
solidaarsus- ja mittetulunduslikes 
tegevustes, mis aitavad tugevdada 
ühtekuuluvust, solidaarsust ja demokraatiat 
liidus ja mujal, tehes seeläbi edusamme 
kestliku arengu eesmärkide saavutamise 
poole, lahendades ühiskonna- ja 
humanitaarprobleeme kohapeal, eelkõige 
vähendades inimtegevusest põhjustatud 
kriiside või loodusõnnetuste ohte, 
hädaolukordi ebakindlates või 
konfliktijärgses olukorras olevates 
riikides, keskendudes eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse edendamisele.

Or. en


