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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt Euroopa Komisjoni 11. juunil 2018. aastal esitatud 
ettepaneku üle luua ajavahemikuks 2021–2027 Euroopa solidaarsuskorpus. Euroopa Liit on 
rajatud solidaarsusele: tema kodanike vahelisele solidaarsusele, liikmesriikide vahelisele 
solidaarsusele ja oma tegevuse solidaarsusele nii liidu sees kui ka sellest väljaspool. See on 
ühine väärtus, mida peab väga oluliseks kogu Euroopa Liit. 

Euroopa solidaarsuskorpus on algatus, mis annab solidaarsustegevuses osaleda soovivatele 
noortele võimaluse arendada oma oskusi ning viia samal ajal ellu oma nägemust paremast 
liidust. Suurem solidaarsus hoiab Euroopat koos ning aitab saavutada tugevamat liitu, mis 
tegutseb solidaarselt üheskoos. 

Euroopa solidaarsuskorpus lähtub juba viimased 20 aastat toiminud programmidest, nagu 
Euroopa vabatahtlik teenistus, ühtlasi aga laiendab neid, pakkudes noortele uusi võimalusi, 
suuremat nähtavust ja suuremat mõju. See aitab noortel liidus ühiseid väärtusi luua ja sellega 
liitu tugevamaks muuta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Diskrimineerimise kaotamine on 
äärmiselt oluline, et täita liidu kohustusi 
kaasava Euroopa rajamisel; seepärast 
peaks Euroopa solidaarsuskorpus 
edendama soolist tasakaalu ja rõhutama 
soolise võrdõiguslikkuse tagamise 
kohustusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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 formaalõppe ja informaalse 
õppimise võimalusi vabatahtlikuks 
tegevuseks, praktikaks või tööks
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.

Muudatusettepanek 3

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. 

(12) Praktika või töö solidaarsusega 
seotud valdkondades, mille puhul ei 
taotleta kasumit, 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. 
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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 
tööandjate vahel.

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
tööandjate vahel.

_________________ _________________

21 Nõukogu 15. märtsi 2018. aasta soovitus 
kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa 
raamistiku kohta (ELT C 153, 2.5.2018, lk 
1).

21 Nõukogu 15. märtsi 2018. aasta soovitus 
kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa 
raamistiku kohta (ELT C 153, 2.5.2018, lk 
1).

Muudatusettepanek 4

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 18–30aastased noored ning 
selle tegevuses osalemise tingimuseks 
peaks olema eelnev registreerumine 
Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis. 
Humanitaarabioperatsioonide puhul 
tuleks teha vanusepiirangust erand, et 
värvata osalejaid, kellel on erilised 
kutseoskused, mida on vaja sellise 
tegevuse edukaks täideviimiseks.

Selgitus

Praeguses humanitaarabioperatsioone käsitlevas vabatahtliku tegevuse programmis saavad 
osaleda kõik üle 18-aastased isikud, ilma ülemise vanusepiiranguta. Seda head tava tuleks 
programmide liitmisel jätkata. See võimaldaks värvata osalejaid, kellel on erilised 
kutseoskused, mis võivad vajalikuks osutuda humanitaarabioperatsioonide edukaks 
täideviimiseks.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse 
toetatav tegevus on kättesaadav kõigile 
noortele, eeskätt kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele noortele. Kehtestada 
tuleks erimeetmed, mis aitavad edendada 
sotsiaalset kaasatust ja ebasoodsas 
olukorras olevate noorte osalemist, ning 
võtta arvesse paljude maapiirkondade ja 
liidu äärepoolseimate piirkondade ning 
ülemeremaade ja -territooriumide 
kaugusest tingitud kitsendusi. Samuti 
peaksid osalevad riigid püüdma võtta kõik 
vajalikud meetmed, et kõrvaldada Euroopa 
solidaarsuskorpuse laitmatu toimimise 
õiguslikud ja halduslikud takistused. See 
peaks lahendama (võimaluse korral ja ilma, 
et see piiraks Schengeni õigustiku ning 
kolmandate riikide kodanike liitu 
sisenemist ja seal elamist käsitleva liidu 
õiguse kohaldamist) haldusprobleemid, mis 
tekitavad raskusi viisade ja elamislubade 
saamisel ning Euroopa 
ravikindlustuskaardi väljaandmisel 
piiriülese tegevuse korral Euroopa Liidus.

(28) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse 
toetatav tegevus on kättesaadav kõigile 
noortele, eeskätt kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele noortele. Kehtestada 
tuleks erimeetmed, mis aitavad edendada 
sotsiaalset kaasatust ja ebasoodsas 
olukorras olevate noorte osalemist, ning 
võtta arvesse paljude maapiirkondade ja 
liidu äärepoolseimate piirkondade ning 
ülemeremaade ja -territooriumide 
kaugusest tingitud kitsendusi. Sellest 
tulenevalt tuleb programmi järelevalves 
aru anda selle kohta, mil määral on 
täidetud programmi eesmärk peegeldada 
Euroopa ühiskonna mitmekesisust etnilise 
kuuluvuse, soo, võimete, sotsiaalse tausta 
ja liidu geograafia seisukohalt. Samuti 
peaksid osalevad riigid püüdma võtta kõik 
vajalikud meetmed, et kõrvaldada Euroopa 
solidaarsuskorpuse laitmatu toimimise 
õiguslikud ja halduslikud takistused. See 
peaks lahendama (võimaluse korral ja ilma, 
et see piiraks Schengeni õigustiku ning 
kolmandate riikide kodanike liitu 
sisenemist ja seal elamist käsitleva liidu 
õiguse kohaldamist) haldusprobleemid, mis 
tekitavad raskusi viisade ja elamislubade 
saamisel ning Euroopa 
ravikindlustuskaardi väljaandmisel 
piiriülese tegevuse korral Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 

(29) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
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kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks, et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, aidatakse 
käesoleva programmiga kliimameetmeid 
liidu poliitikasse integreerida ja panustada 
üldeesmärgi saavutamisse, st sellesse, et 
liidu eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks, et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, aidatakse 
käesoleva programmiga kliimameetmeid 
liidu poliitikasse integreerida ja panustada 
üldeesmärgi saavutamisse, st sellesse, et 
liidu eelarvekulutustest eraldataks 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 kestuse ajal vähemalt 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks
ning iga-aastane 30 % eesmärk 
saavutataks võimalikult kiiresti, kuid 
hiljemalt 2027. aastaks. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 1 260 000 000 eurot.

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta hindades1 112 988 000 eurot
[jooksevhindades 1 260 000 000 eurot].

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Rahalise panuse kohta, mille 
kolmandad riigid programmi jaoks 
eraldavad ja mida neilt oodatakse, 
esitatakse pärast piisava teabe saamist 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile 
ülevaade programmi iga-aastase või 
vahearuandluse käigus.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17–30aastased Euroopa 
solidaarsuskorpuses osaleda soovivad 
noored peavad end registreerima Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis. Vabatahtlikku 
tegevust, praktikat, tööd või 
solidaarsusprojektis osalemist alustades 
peab noor olema siiski vähemalt 18aastane 
ja mitte vanem kui 30aastane.

17–30aastased Euroopa 
solidaarsuskorpuses osaleda soovivad 
noored peavad end registreerima Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis. Vabatahtlikku 
tegevust, praktikat, tööd või 
solidaarsusprojektis osalemist alustades 
peab noor olema siiski vähemalt 18aastane 
ja mitte vanem kui 30aastane. 
Humanitaarabioperatsioonide puhul 
tehakse vanusepiirangust erand, et 
värvata osalejaid, kellel on kutseoskused, 
mida on vaja selliste operatsioonide 
edukaks täideviimiseks.

Selgitus

Praeguses humanitaarabioperatsioone käsitlevas vabatahtliku tegevuse programmis saavad 
osaleda kõik üle 18-aastased isikud, ilma ülemise vanusepiiranguta. Seda head tava tuleks 
programmide liitmisel jätkata. See võimaldaks värvata osalejaid, kellel on erilised 
kutseoskused, mis võivad vajalikuks osutuda humanitaarabioperatsioonide edukaks 
täideviimiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) soolise tasakaalu, etnilise 
kuuluvuse, võimete ja liidu geograafilise 
esindatuse määr protsentides.
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