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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

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 
ainult kodanike, vaid ka rahvaste ja 
riikide jaoks. Seda ühist väärtust, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 2, tuleks soodustada, 
eelkõige võttes arvesse praeguseid ja 
tulevasi ühiskonnaprobleeme, mille 
lahendamisele noored saavad jätkuvalt 
kaasa aidata, näidates oma solidaarsust 
praktikas.

Muudatusettepanek 2

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 võimaldada 
noortel inimestel kogu liidus ühiskonda 
sisuliselt panustada, näidata üles 
solidaarsust ning arendada oskusi ja 
suhteid kogukonnapõhises tegevuses 
saadud praktiliste kogemuste põhjal.
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Muudatusettepanek 3

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, sealhulgas piiratud 
võimalustega 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 ja 
soodustama kultuuridevahelist vahetust.

Muudatusettepanek 4

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 
aitama saavutada Euroopa 
solidaarsuskorpuse eesmärke, lahendama 
ühiskondlikke probleeme ja edendama 
solidaarsust, ning samas reageerima 
kohalike kogukondade vajadustele.
Solidaartegevus peaks pakkuma noortele 
võimaluse omandada väärtuslikke teadmisi 
ja pädevusi isiklikuks, sotsiaalseks, ja 
erialaseks arenguks ning arenguks 
kodanikuna, hõlmama kindlat õppe- ja 
koolitusmõõdet, olema kättesaadav 
kõikidele noortele, kusjuures ennekõike 
tuleks püüda soodustada piiratud 
võimalustega noorte osalemist, ning seda 
peaks ellu viima ohututes ja tervislikes 
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tingimustes ning nõuetekohaselt 
valideerima. Solidaartegevus ei tohiks 
avaldada negatiivset mõju olemasolevatele 
töö- või praktikakohtadele ning peaks 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse raames 
võetud kohustusi tugevdama, mitte neid 
asendama.

Muudatusettepanek 5

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 teenistuse ja 
Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse 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, programmide ja 
vahenditega. Euroopa solidaarsuskorpus 
tugineb varasemate ja praeguste 
programmide, eelkõige Euroopa 
vabatahtliku teenistuse ja Euroopa 
vabatahtliku humanitaarabikorpuse 
tugevatele külgedele ja koostoimele. 
Samuti täiendab see liikmesriikide 
jõupingutusi toetada noori ja lihtsustada
selliste kavade, nagu 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 soodustada
olemasolevate seotud kavade ja Euroopa 
solidaarsuskorpuse täiendavust ja 
lojaalset koostööd, eelkõige noorte 
solidaarsuse, vabatahtliku tegevuse, 
kodanikuteenistuse ja liikuvuse kavadega 
riigi, piirkonna või kohalikul tasandil, 
samuti solidaarsuse ja noortega seotud 
prioriteetidega osalevates riikides, kui see 



PE627.020v02-00 6/33 AD\1170497ET.docx

ET

on asjakohane, et selliste kavade mõju ja 
omadusi vastastikku edendada ja 
rikastada ning tugineda headele tavadele. 
Euroopa solidaarsuskorpus ei peaks 
asendama sarnaseid riiklikke 
solidaarsuse, vabatahtliku tegevuse, 
kodanikuteenistuse või liikuvuse kavasid. 
Kõikidele noortele peaks riikides tagama 
võrdse juurdepääsu solidaartegevusele. 
Tuleks julgustada partnerlusi Euroopa 
võrgustikega, mis on spetsialiseerunud 
kiireloomuliste ühiskondlike probleemide 
lahendamisele.

Muudatusettepanek 6

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, 
praktika- või töövõimalusi solidaarsusega 
seotud valdkondades, samuti võimalusi 
töötada välja ja arendada nende enda 
algatusel põhinevaid 
solidaarsusprogramme. Need võimalused 
peaksid aitama vastata rahuldamata 
ühiskondlikele vajadustele ja aitama 
tugevdada kogukondi, edendades samas 
ka noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset 
ja erialast arengut ning arendama 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. Samuti peaks see 
aitama toetada ja tugevdada 
olemasolevaid organisatsioone, kes 
solidaartegevuses osalevad.
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Muudatusettepanek 7

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, 
praktika või töö, projektide või 
võrgustikutegevusena mitmesugustes 
valdkondades, nt hariduse ja koolituse, 
sotsiaalse kaasamise ja puudega inimeste 
integreerimise, 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, 
kultuuripärandi kaitse, kehakultuuri ja 
spordi, sotsiaalabi ja hoolekande, 
noorteabi, 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.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vabatahtlik tegevus (nii liidu piires 
kui ka sellest väljaspool) on mitteformaalse 
ja informaalse õppimise kontekstis rikastav 
kogemus, mis edendab noorte isiklikku, 

(11) Vabatahtlik tegevus (nii liidu piires 
kui ka sellest väljaspool) on mitteformaalse 
ja informaalse õppimise kontekstis rikastav 
kogemus, mis edendab noorte isiklikku, 
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sotsiaalhariduslikku ja erialast arengut, 
kodanikuaktiivsust ja tööalast 
konkurentsivõimet. Vabatahtlik tegevus ei 
tohiks negatiivselt mõjutada ega asendada 
võimalikke või olemasolevaid tasustatavaid 
töökohti. Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tegema noortevaldkonna vabatahtliku 
tegevuse meetmete alal koostööd avatud 
koordinatsiooni meetodi kaudu.

sotsiaalhariduslikku ja erialast arengut, 
kodanikuaktiivsust, demokraatlikku 
osalemist ja tööalast konkurentsivõimet. 
Vabatahtlik tegevus peaks põhinema 
kirjalikul vabatahtliku tegevuse lepingul 
ning vabatahtlik tegevus ei tohiks 
negatiivselt mõjutada ega asendada 
võimalikke või olemasolevaid tasustatavaid 
töökohti. Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tegema noortevaldkonna vabatahtliku 
tegevuse meetmete alal koostööd avatud 
koordinatsiooni meetodi kaudu.

Muudatusettepanek 9

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 

(12) Kergesti kättesaadavad praktika-
ja töökohad peaksid olema vabatahtlikust 
tegevusest selgelt eristatud, nii rahalisest 
kui ka organisatsioonilisest seisukohast.
Praktikakohad ei tohiks ühelgi juhul 
kujuneda töökohtade asendajaks. 
Tasustatud praktika- ja töökohad võivad 
aga olla ebasoodsas olukorras olevatele ja 
vähemate võimalustega noortele 
stiimuliks, et osaleda solidaarsust 
arendavas tegevuses, mis muul juhul ei 
oleks neile kättesaadav, ning samas 
andma selget Euroopa lisaväärtust, 
aidates kaasa peamiste lahendamata 
sotsiaalsete probleemide lahendamisele ja 
kohalike kogukondade tugevdamisele
Praktikakohad võivad lihtsustada noorte
üleminekut hariduse omandamiselt tööellu
ning suurendada nende tööalast 
konkurentsivõimet, mis on nende püsiva 
tööturule integreerimise seisukohast 
peamise tähtsusega. Pakutav praktika ja 
töö on noortele hüppelauaks tööturule 
sisenemisel. Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames pakutava praktika ja töö eest peaks 
alati tasuma Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejat vastuvõttev 
või töölevõttev osalev organisatsioon.
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pädeva rakendusasutuse kaudu, pidades 
silmas seda, et nad on vahendajateks noorte 
osalejate ning solidaarsussektorites 
praktika- ja töövõimalusi pakkuvate 
tööandjate vahel.

Praktikakohad peaksid põhinema 
kirjalikel praktikalepingutel kooskõlas
praktika toimumise riigis kohaldatava 
õigusega, kui see on asjakohane, ja 
vastama põhimõtetele, mis on esitatud 
nõukogu 10. märtsi 2014. aasta soovituses 
praktika kvaliteediraamistiku kohta21,
ning olema alati tasustatud ja põhinema 
kirjalikul lepingul. Töökohad peaksid 
põhinema töölepingul kooskõlas osaleva 
riigi (kus tööd tehakse) õigusega või 
kohaldatava kollektiivlepingu või 
mõlemaga. Rahaline toetus töökohti 
pakkuvatele osalevatele 
organisatsioonidele ei tohiks ületada 
12 kuud. Osalevad organisatsioonid 
peaksid 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 
töökohtadega peaks kaasnema 
asjakohane ettevalmistus, koolitus 
töökohal ning toetus osalemisega 
seonduva lähetuse järel. Praktika- ja 
töökohti võivad hõlbustada asjaomased 
tööturuosapooled, eelkõige avaliku ja 
erasektori tööhõiveasutused, 
sotsiaalpartnerid ja kaubanduskojad ning 
piiriülese tegevuse korral ka EURESe 
liikmesorganisatsioonid kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2016/58921a.

__________________ __________________

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

21 Nõukogu 10. märtsi 2014. aasta 
soovitus praktika kvaliteediraamistiku 
kohta (ELT C 88, 27.3.2014, lk 1).

21a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/589, 
milles käsitletakse Euroopa 
tööturuasutuste võrgustikku (EURESe 
võrgustik), töötajate juurdepääsu 
liikuvusteenustele ja tööturgude edasist 
integratsiooni ning millega muudetakse 
määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 
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1296/2013 (ELT L 107, 22.4.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Tuleks püüda tagada, et praktika-
ja töökohad oleksid avatud kõigile 
noortele, eelkõige nendele noortele, kellel 
on vähem võimalusi osaleda 
solidaarsusega seotud valdkondades, sh 
noored, kellel on puue, kes kannatavad 
sotsiaalsete või kultuuriliste probleemide 
tõttu, kes on rändajad või elavad 
isoleeritud maapiirkondades ja ELi 
äärepoolseimates piirkondades. 

Muudatusettepanek 11

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 ja 
kodanikuaktiivsus 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. Need projektid peaksid andma 
noortele võimaluse töötada välja 
uuenduslikke lahendusi ja katsetada ideid 
jätkusuutlikul viisil, et aidata noortel olla 
ise solidaarsustegevuse edasiviivaks jõuks. 
Need projektid võiksid olla ka hüppelauaks 
edasises solidaartegevuses osalemisele 
ning esimeseks sammuks, et julgustada 
Euroopa solidaarsuskorpuses osalejaid 
tegelema sotsiaalse ettevõtlusega või 
tegutsema vabatahtlikena ühendustes, 
valitsusvälistes organisatsioonides, 
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noorteorganisatsioonides või muudes
solidaarsus-, mittetulundus-, noorte- ja 
puudega inimeste valdkonna ühendustes 
ning ise organisatsioone asutama. 
Lähetusejärgse toetuse eesmärk on noori 
toetada, et nad jääksid 
solidaarsussektoriga seotuks ja aktiivseks, 
sh osaledes ühendustes, ühistutes,
sotsiaalsetes ettevõtetes, 
noorteorganisatsioonides ja 
kogukonnakeskustes ning puudega 
inimeste toetamisega tegelevas sektoris.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa solidaarsuskorpuses 
osalevad noored ja organisatsioonid 
peaksid tundma, et nad kuuluvad 
kogukonda, mis koosneb isikutest ja 
üksustest, kes on seadnud oma ülesandeks 
edendada üleeuroopalist solidaarsust. 
Samal ajal on osalevaid organisatsioone 
vaja toetada, et nad oleksid suutelised 
pakkuma kvaliteetseid tegevusi aina 
rohkematele osalejatele. Euroopa 
solidaarsuskorpus toetab 
võrgustikutegevust, mille eesmärk on 
tugevdada noorte inimeste ja osalevate 
organisatsioonide kaasalöömist selles 
kogukonnas, edendada Euroopa 
solidaarsuskorpuse vaimu ning kasulike
tavade ja kogemuste vahetamist. See 
tegevus aitab kaasa ka Euroopa 
solidaarsuskorpuse alase teadlikkuse 
suurendamisele avaliku ja erasektori 
osaliste hulgas, aga ka Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete rakendamise 
kohta tagasiside kogumisele osalejatelt ja 
osalevatelt organisatsioonidelt.

(14) Euroopa solidaarsuskorpuses 
osalevad noored ja organisatsioonid 
peaksid tundma, et nad kuuluvad 
kogukonda, mis koosneb isikutest ja 
üksustest, kes on seadnud oma ülesandeks 
edendada üleeuroopalist solidaarsust. 
Samal ajal on osalevaid organisatsioone 
vaja toetada, et nad oleksid suutelised 
pakkuma kvaliteetseid tegevusi aina 
rohkematele osalejatele. Euroopa 
solidaarsuskorpus toetab 
võrgustikutegevust, mille eesmärk on 
tugevdada noorte inimeste ja osalevate 
organisatsioonide kaasalöömist selles 
kogukonnas, edendada Euroopa 
solidaarsuskorpuse vaimu ning parimate
tavade ja kogemuste vahetamist. See 
tegevus aitab kaasa ka Euroopa 
solidaarsuskorpuse alase teadlikkuse 
suurendamisele avaliku ja erasektori 
osaliste hulgas, aga ka Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete rakendamise 
kohta tagasiside kogumisele osalejatelt ja 
osalevatelt organisatsioonidelt.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
Euroopa solidaarsuskorpuse raames 
pakutavate tegevuste ja muude võimaluste 
kvaliteedi tagamisele, pakkudes osalejatele 
eelkõige koolitust, keeleabi, kindlustust, 
haldusalast ja tegevusjärgset toetust, samuti 
Euroopa solidaarsuskorpuse kogemuse 
najal omandatud teadmiste, oskuste ja 
pädevuste valideerimist. Ülimalt tähtis on 
jätkuvalt ka vabatahtlike julgeolek ja 
turvalisus ning vabatahtlikke ei tohiks 
lähetada operatsioonidele, mida viiakse 
läbi rahvusvaheliste ja riigisiseste 
relvastatud konfliktide toimumiskohas.

(15) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
Euroopa solidaarsuskorpuse raames 
pakutavate solidaarsustegevuste ja muude 
võimaluste kvaliteedi tagamisele, pakkudes 
osalejatele veebipõhiselt ja muul viisil 
eelkõige koolitust ja keeleabi viisil, mis 
austab mitmekeelsuse põhimõtet, ning 
samuti pakkuda kindlustust, haldusalast ja 
tegevusjärgset toetust, samuti Euroopa 
solidaarsuskorpuse kogemuse najal 
omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste 
valideerimist. Need toetusmeetmed tuleks 
välja töötada ja neid tuleks pakkuda 
koostöös noorteorganisatsioonide ja 
muude mittetulunduslike ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
et kasutada nende eksperditeadmisi selles 
valdkonnas. Toetusmeetmetes tuleks 
arvestada osalejate tegevuse keskkonda ja 
iseloomu, pöörates erilist tähelepanu 
võimalikele ohtudele. Ülimalt tähtis on 
jätkuvalt ka vabatahtlike julgeolek ja 
turvalisus, eelkõige kui tegu on laste ja 
haavatavas olukorras olevate isikutega,
ning vabatahtlikke ei tohiks lähetada 
operatsioonidele, mida viiakse läbi 
rahvusvaheliste ja riigisiseste relvastatud 
konfliktide toimumiskohas ega sellistesse 
toimumiskohtadesse, mis on vastuolus 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
standarditega ja/või liidu poliitikaga, 
nagu kohustusega teha lõpp laste 
hoolekandeasutustesse paigutamisele või 
meetmetega, mis keelavad ESIFil pidada 
hoolekandeasutusi. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Solidaarsustegevuse puhul, mis on 
seotud lastega, tohiksid lastega otse kokku 
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puutuda ainult sellised osalejad, kellel on 
otsene vastav kvalifikatsioon ja oskused, 
ning kes on enne tegevusega liitumist 
läbinud lastekaitsealase koolituse ja 
eelkontrolli. Tegevuse käigus tuleks 
vabatahtlike ja laste kaitseks kehtestada 
asjakohased tegevuspõhimõtted ja 
menetlused ning korraldada pidev 
järelevalve osalejate üle, et tagada 
lastekaitsepõhimõtete tegelik 
rakendamine. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagamaks, et Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames korraldatavas 
tegevuses osalemine mõjutaks osalejate 
isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja 
erialast arengut ning arendaks 
kodanikutunnet, tuleks tegevuse läbi 
omandatud teadmised, oskused ja 
pädevused ehk õpiväljundid kooskõlas riigi 
olukorra ja eripäradega täpselt kindlaks 
teha ja dokumenteerida, nagu on soovitatud 
nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 
soovituses mitteformaalse ja informaalse 
õppe valideerimise kohta22.

(16) Tagamaks, et Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames korraldatavas 
tegevuses osalemine mõjutaks osalejate 
isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja 
erialast arengut ning arendaks 
kodanikutunnet, tuleks tegevuse läbi 
omandatud teadmised, oskused ja 
pädevused ehk õpiväljundid kooskõlas riigi 
olukorra ja eripäradega täpselt kindlaks 
teha ja dokumenteerida, nagu on soovitatud 
nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 
soovituses mitteformaalse ja informaalse 
õppe valideerimise kohta22. Selleks tuleks 
olenevalt asjaoludest julgustada kasutama 
liidu ja liikmesriigi tasandil 
mitteformaalse ja informaalse õppe 
tunnustamise kehtivaid vahendeid, nagu 
noortepass ja Europass.

__________________ __________________

22 Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 
soovitus mitteformaalse ja informaalse 
õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 
22.12.2012, lk 1–5).

22 Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 
soovitus mitteformaalse ja informaalse 
õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 
22.12.2012, lk 1–5).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kvaliteedimärgis peaks tagama, et 
osalevate organisatsioonide õigused ja 
kohustused vastavad kogu 
solidaarsuskogemuse eri etappide vältel 
Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtetele 
ja nõuetele. Kvaliteedimärgise saamine on
osalemise eeltingimus, kuid märgisega ei 
peaks automaatselt kaasnema rahastamine 
Euroopa solidaarsuskorpuse raames.

(17) Kvaliteedimärgis peaks tagama, et 
osalevate organisatsioonide õigused ja 
kohustused vastavad Euroopa 
solidaarsuskorpuse põhimõtetele ja 
nõuetele. Vabatahtliku tegevuse ning 
praktika- ja töökohtade jaoks tuleks 
kasutusele võtta eraldi kvaliteedimärgised, 
võttes arvesse iga komponendi eripära 
selle tagamiseks, et osalevate 
organisatsioonide õigused ja kohustused 
vastaksid kogu solidaarsuskogemuse eri 
etappide vältel tegelikult ja pidevalt 
Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtetele 
ja nõuetele. Kvaliteedimärgise saamine 
peaks olema osalemise eeltingimus, kuid 
märgisega ei peaks automaatselt kaasnema 
rahastamine Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames. Kvaliteedimärgise omistamise 
protsess ei tohiks tekitada 
lisabürokraatiat, mis heidutaks 
organisatsioone ja eraettevõtteid Euroopa 
solidaarsuskorpusesse panustamast.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Euroopa solidaarsuskorpuse 
portaali tuleks pidevalt edasi arendada, et 
tagada lihtne juurdepääs Euroopa 
solidaarsuskorpusele ning pakkuda 
huvitatud isikutele ja organisatsioonidele 
ühte kontaktpunkti, kus nad saaksid muu 
hulgas registreeruda, profiilide ja 
võimalustega tutvuda ja neid omavahel 
sobitada. Samuti peaks kontaktpunkti 
saama kasutada võrgustikutegevuseks ja 
virtuaalseks teabevahetuseks, 
internetikoolituseks, keeleabi ja 
tegevusjärgse toetuse jaoks, aga ka muude 
tulevikus tekkida võivate kasulike 

(23) Euroopa solidaarsuskorpuse 
portaali tuleks pidevalt edasi arendada, et 
tagada Euroopa solidaarsuskorpusele 
lihtne juurdepääs, mis peaks olema 
puudega inimestele takistusteta, ning 
pakkuda huvitatud isikutele ja 
organisatsioonidele ühte kontaktpunkti, kus 
nad saaksid muu hulgas registreeruda, 
profiilide ja võimalustega tutvuda ja neid 
omavahel sobitada. Samuti peaks 
kontaktpunkti saama kasutada 
võrgustikutegevuseks ja virtuaalseks 
teabevahetuseks, internetikoolituseks, 
keeleabi ja tegevusjärgse toetuse jaoks, aga 
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funktsioonide jaoks. ka muude tulevikus tekkida võivate 
kasulike funktsioonide jaoks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Programmi hea toimimise ning 
tegevuste õigeaegse alustamise jaoks on 
ülioluline, et Euroopa solidaarsuskorpuse 
tööprogrammide raames loodaks 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
registreeritud noortele esitatakse 
pakkumised mõistliku ja suhteliselt 
ootuspärase aja jooksul. Seetõttu tuleks 
registreeritud isikutele saata korrapäraselt 
ajakohastatud teavet olemasolevate 
praktikakohtade ja aktiivselt kaasatud 
osalevate organisatsioonide kohta, et 
ergutada pärast registreerimist nende 
osalemist Euroopa solidaarsuskorpuses, 
pakkudes neile samal ajal võimalust võtta 
otse ühendust nii riigi kui ka Euroopa 
tasandil solidaarsuse valdkonnas 
toimijatega.

Muudatusettepanek 19

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 

(28) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse 
toetatav tegevus oleks kättesaadav kõigile 
noortele, eeskätt neile, kellel on vähem 
võimalusi, nagu on täpsustatud kaasamis-
ja mitmekesisuse strateegias, mis töötati 
välja ja mida kohaldatakse programmi 
„Erasmus+“ raames noorte valdkonnas. 
Kehtestada tuleks erimeetmed, nt sobival 
kujul solidaarsustegevus ja individuaalne 
juhendamine, mis aitavad edendada 
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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.

sotsiaalset kaasatust ja ebasoodsas 
olukorras olevate noorte ning puudega
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.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et paremini saavutada 
programmi eesmärke, peaksid komisjon, 
liikmesriigid ja riiklikud korraldusasutused 
tegema tihedat koostööd omavahel ning 
vabaühenduste, noorteorganisatsioonide ja 
kohaliku tasandi sidusrühmadega, kellel on 
eriteadmised solidaarsusmeetmete alal.

(39) Selleks et paremini saavutada 
programmi eesmärke, peaksid komisjon, 
liikmesriigid ja riiklikud korraldusasutused 
tegema tihedat koostööd omavahel ning 
vabaühenduste, noorteorganisatsioonide, 
puudega inimesi esindavate 
organisatsioonide ja kohaliku tasandi 
sidusrühmadega, kellel on eriteadmised 
solidaarsusmeetmete alal.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Selleks et tagada laiema üldsuse 
tõhusam teavitamine ja komisjoni algatusel 

(40) Selleks et tagada laiema üldsuse 
tõhusam teavitamine ja komisjoni algatusel 
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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.

toimuvate teavitamistegevuste tugevam 
koostoime, tuleks käesoleva määruse alusel 
teavitusmeetmetele eraldatud eelarvest 
rahastada ka liidu poliitiliste prioriteetide 
üldist takistamata tutvustamist, tingimusel 
et need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärgiga.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „solidaarsustegevus“ – kvaliteetne 
ajutine tegevus, millega aidatakse 
saavutada Euroopa solidaarsuskorpuse 
eesmärke ning mis võib toimuda 
vabatahtliku töö, praktika, töö, 
solidaarsusprojektide või 
võrgustikutegevusena mitmesugustes 
valdkondades, sealhulgas lõikes 13 
osutatud valdkondades, tagades Euroopa 
lisaväärtuse ning tervise- ja 
ohutuseeskirjade järgimise;

(1) „solidaarsustegevus“ – kvaliteetne 
ajutine tegevus, millega aidatakse 
saavutada Euroopa solidaarsuskorpuse 
eesmärke ning mis võib toimuda 
vabatahtliku töö, praktika, töö, 
solidaarsusprojektide või 
võrgustikutegevusena mitmesugustes 
valdkondades, sealhulgas lõikes 13 
osutatud valdkondades, tagades Euroopa 
lisaväärtuse ning tervise- ja 
ohutuseeskirjade järgimise, ning mille 
hulgas ei ole tegevusi, mis oleksid 
vastuolus rahvusvaheliste inimõiguste 
normide või ELi poliitikaga, näiteks 
kohustumisega lõpetada puudega laste ja 
isikute paigutamine 
hoolekandeasutustesse;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „piiratud võimalustega noored“ –
noored, kellel on raskusi, mis takistavad 
neil programmiga pakutavatest 
võimalustest osa saamast majanduslikel, 
sotsiaalsetel, kultuurilistel, geograafilistel 
või tervislikel põhjustel või näiteks puude 

(4) „piiratud võimalustega noored“ –
noored, kellel on raskusi, mis takistavad 
neil programmiga pakutavatest 
võimalustest osa saamast majanduslikel, 
sotsiaalsetel, kultuurilistel, geograafilistel 
või tervislikel põhjustel või näiteks puude 
või õpiraskuste tõttu või 
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või õpiraskuste tõttu; hoolekandeasutuses üleskasvamise tõttu;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „osalev organisatsioon“ – avalik-
õiguslik või eraõiguslik kohaliku, 
piirkonna, riigi või rahvusvahelise tasandi 
üksus, kellele on antud Euroopa 
solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis;

(5) „osalev organisatsioon“ – avalik-
õiguslik või eraõiguslik kohaliku, 
piirkonna, riigi või rahvusvahelise tasandi 
kasumlik või kasumit mitte taotlev üksus, 
kellele on antud Euroopa 
solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis, mis 
tagab, et nimetatud üksus suudab viia ellu 
solidaarsustegevust kooskõlas Euroopa 
solidaarsuskorpuse eesmärkidega ning 
pakub osalejatele vabatahtliku tegevuse, 
praktika- või töövõimalusi või rakendab ja 
toetab muid tegevusi Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „vabatahtlik tegevus“ –
solidaarsustegevus, mis toimub
vabatahtliku tasustamata tegevusena kuni 
12 kuu vältel;

(6) „vabatahtlik tegevus“ –
solidaarsustegevus vabatahtliku 
tasustamata tegevuse vormis kuni 12 kuu 
vältel ja mis annab noortele võimaluse 
aidata kaasa osalevate organisatsioonide 
solidaarsusega seotud tööle, et tuua kasu 
kogukondadele, kus selline tegevus 
toimub;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
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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;

(7) „praktika“ – tasuline 
solidaarsustegevus, mis toimub osalevas 
organisatsioonis tööpraktika kujul 3–6
kuulise 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, 
ning mis hõlmab õpet vajalike oskuste ja 
kogemuste omandamiseks;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „töö“ – 2–12 kuu vältel toimuv 
solidaarsustegevus, mille eest maksab tasu 
osalev organisatsioon, kes Euroopa 
solidaarsuskorpuses osaleja tööle võtab;

(8) „töö“ – 3–12 kuu vältel 
toimuvsolidaarsustegevus, mis sisaldab 
õppimist ja koolitust, põhineb kirjalikul 
lepingul ja mida pakub ning mille eest 
maksab tasu osalev organisatsioon, kes 
Euroopa solidaarsuskorpuses osaleja tööle 
võtab, ning mis ei asenda olemasolevaid 
tööpakkumisi;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „kvaliteedimärgis“ – kinnitus, mis 
antakse osalevale organisatsioonile, kes on 
valmis pakkuma solidaarsustegevusi 
Euroopa solidaarsuskorpuse raames, täites 
võõrustaja ja/või toetaja funktsiooni;

(10) „kvaliteedimärgis“ – kinnitus, mis 
antakse organisatsioonile, kes on valmis 
pakkuma solidaarsustegevusi vastuvõtja 
või toetajana, sh lähetajana, või 
mõlemana ja mis kinnitab, et 
organisatsioon on võimeline tagama 
solidaarsustegevuse kvaliteedi kooskõlas 
Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtete ja 
eesmärkidega, ning mis antakse vastavalt 
varieeruvatele konkreetsetele nõuetele 
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olenevalt solidaarsustegevuse laadist ja
organisatsiooni ülesandest; vabatahtliku 
tegevuse ning praktika- ja töökohtade 
jaoks võetakse kasutusele eraldi 
kvaliteedimärgised;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Programmi eesmärgid Programmi eesmärgid

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 
edendada solidaarsust, demokraatiat ja 
ühtekuuluvust liidus ja mujal, toetada 
kogukondi ja lahendada ühiskonna- ja 
humanitaarprobleeme kohapeal, 
keskendudes eelkõige sotsiaalse kaasatuse 
ja demokraatliku osaluse edendamisele, 
suurendades noorte inimeste ja 
organisatsioonide osalemist 
kättesaadavates ja kvaliteetsetes 
solidaarsustegevustes.

2. Programmi erieesmärk on pakkuda 
noortele, sealhulgas piiratud võimalustega 
noortele hõlpsasti kättesaadavaid võimalusi 
osaleda solidaarsustegevustes Euroopas ja 
sellest väljaspool ning samas suurendada ja 
nõuetekohaselt valideerida nende pädevusi, 
samuti suurendada nende tööalast 
konkurentsivõimet ja lihtsustada nende 
siirdumist tööturule.

2. Programmi erieesmärk on pakkuda 
noortele, sealhulgas piiratud võimalustega 
noortele hõlpsasti kättesaadavaid võimalusi 
osaleda solidaarsustegevustes Euroopas ja 
sellest väljaspool ning samas suurendada ja 
nõuetekohaselt valideerida nende pädevusi
ja arendada nende oskusi, samuti 
suurendada nende tööalast 
konkurentsivõimet ja lihtsustada nende 
siirdumist tööturule.

3. Programmi eesmärke viiakse ellu 
järgmiste tegevussuundade raames:

3. Programmi eesmärke viiakse ellu 
järgmiste tegevussuundade raames:

(a) noorte osalemine ühiskondlike
probleemide lahendamisele suunatud 
solidaarsustegevuses, millele on osutatud 
artiklis 6;

(a) ühiskondlike probleemide 
lahendamisele suunatud 
solidaarsustegevused, millele on osutatud 
artiklis 6;

(b) noorte osalemine 
humanitaarabiga seotud 

(b) Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus, millele on osutatud 
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solidaarsustegevuses (Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus), millele on osutatud 
artiklis 10.

artiklis 10.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 8 osutatud praktika ja töö; (b) artiklis 8 osutatud kvaliteetne 
praktika ja töö; 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lähenemisviis, mille eesmärk on
erineva taustaga noorte kaasamine;

(d) kaasavus ja tegelik suutlikkus 
kaasata erineva taustaga noori, sh 
puudega noori;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5

Mõlema tegevussuuna puhul ühised 
meetmed

Mõlema tegevussuuna puhul ühised 
meetmed

1. Artikli 4 lõike 1 punktis d osutatud 
võrgustikutegevuse eesmärk on:

1. Artikli 4 lõike 1 punktis d osutatud 
võrgustikutegevuse eesmärk on:

(a) suurendada osalevate 
organisatsioonide suutlikkust pakkuda 
kvaliteetseid projekte järjest suuremale 
arvule Euroopa solidaarsuskorpuses 
osalejatele;

(a) suurendada osalevate 
organisatsioonide suutlikkust pakkuda 
kõrge kvaliteediga projekte järjest 
suuremale arvule Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejatele;

(b) meelitada ligi uustulnukaid – nii 
noori kui ka osalevaid organisatsioone;

(b) meelitada ligi uustulnukaid – nii 
noori kui ka osalevaid organisatsioone;

(b a) hõlbustada puudega inimeste 
juurdepääsu kõigile pakutavatele 
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tegevustele;

(c) pakkuda võimalusi anda
solidaarsustegevuse kohta tagasisidet ning

(c) pakkuda tagasisidet
solidaarsustegevuse kohta ning

(d) aidata kaasa Euroopa
solidaarsuskorpuses osalevate inimeste ja 
üksuste kogemustevahetusele ja tugevdada 
nende ühtekuuluvustunnet ning toetada 
seeläbi korpuse laiemat positiivset mõju.

(d) aidata kaasa Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalevate inimeste ja 
üksuste kogemustevahetusele ja tugevdada 
nende ühtekuuluvustunnet ning toetada 
seeläbi korpuse laiemat positiivset mõju.

2. Artikli 4 lõike 1 punktis e osutatud 
kvaliteedi- ja tugimeetmed hõlmavad 
järgmist:

2. Artikli 4 lõike 1 punktis e osutatud 
kvaliteedi- ja tugimeetmed hõlmavad 
järgmist:

(a) vabatahtliku tegevuse, praktika või 
töö kvaliteedi tagamiseks ette nähtud 
meetmed, sealhulgas koolitus, keeleabi, 
täiendav kindlustus, solidaarsustegevusele 
eelnev või järgnev toetus, samuti 
noortepassi kasutamine selleks, et teha 
kindlaks ja dokumenteerida pädevused, 
mida osalejad solidaarsustegevuse käigus 
on omandanud, samuti osalevate 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamine ja neile haldustoe 
pakkumine;

(a) vabatahtliku tegevuse, praktika, töö
või solidaarsusprojekti kvaliteedi ja 
juurdepääsetavuse ning kõikidele 
osalevate riikide noortele võrdsete 
võimaluste tagamiseks ette nähtud 
meetmed, sealhulgas internetipõhine ja -
väline koolitus, keeleabi, lastekaitse ja 
turvameetmete alane koolitus ning lastega 
töötavate osalejate tausta uurimine, 
haldusabi osalevatele isikutele ja 
organisatsioonidele, täiendav kindlustus, 
solidaarsustegevusele eelnev ja vajaduse 
korral järgnev toetus, samuti noortepassi 
kasutamine selleks, et teha kindlaks ja 
dokumenteerida pädevused, mida osalejad 
solidaarsustegevuse käigus on omandanud, 
samuti osalevate organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamine ja neile 
haldustoe pakkumine; 

(b) kvaliteedimärgise väljatöötamine 
üksuste jaoks, kes soovivad Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames 
solidaarsustegevusi pakkuda, samuti selle 
märgise haldamine;

(b) Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames vastavalt vabatahtlikku tegevust 
või praktikat ja tööd pakkuda soovivate 
organisatsioonide jaoks eraldi 
kvaliteedimärgiste väljatöötamine ja 
nende haldamine, et tagada kooskõla 
programmi põhimõtete ja nõuetega; 

(c) Euroopa solidaarsuskorpuse 
ressursikeskuste tegevus Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete rakendamise 
toetamiseks ja selle kvaliteedi 
parandamiseks ning nende meetmete 
väljundite valideerimise edendamiseks;

(c) Euroopa solidaarsuskorpuse 
ressursikeskuste tegevus Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete rakendamise 
toetamiseks ja selle kvaliteedi 
parandamiseks ning nende meetmete 
väljundite valideerimise edendamiseks;

(d) Euroopa solidaarsuskorpuse 
portaali ja muude asjakohaste 
internetiteenuste ning vajalike IT-

(d) Euroopa solidaarsuskorpuse 
mitmekeelse portaali ja muude asjakohaste 
internetiteenuste ning vajalike IT-
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tugisüsteemide ja veebipõhiste vahendite 
loomine, haldamine ja ajakohastamine.

tugisüsteemide ja veebipõhiste vahendite 
loomine, haldamine ja ajakohastamine.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
III PEATÜKK – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NOORTE OSALEMINE 
ÜHISKONDLIKE PROBLEEMIDE 
LAHENDAMISELE SUUNATUD 
SOLIDAARSUSTEGEVUSES

ÜHISKONDLIKE PROBLEEMIDE 
LAHENDAMISELE SUUNATUD 
SOLIDAARSUSTEGEVUS

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevussuunas „Noorte osalemine 
ühiskondlike probleemide lahendamisele 
suunatud solidaarsustegevuses“
rakendatavate meetmetega aidatakse 
eelkõige tugevdada ühtekuuluvust, 
solidaarsust ja demokraatiat liidus ja sellest 
väljaspool ning samas reageerida ka 
ühiskonnaprobleemidele, pannes erilist 
rõhku sotsiaalse kaasatuse edendamisele.

1. Tegevussuunas „Ühiskondlike
probleemide lahendamisele suunatud 
solidaarsustegevus“ rakendatavate 
meetmetega aidatakse eelkõige tugevdada 
ühtekuuluvust, solidaarsust ja demokraatiat 
liidus ja sellest väljaspool ning samas 
reageerida ka ühiskonnaprobleemidele, 
pannes erilist rõhku sotsiaalse kaasatuse 
edendamisele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 8 osutatud praktika ja töö; (b) artiklis 8 osutatud kvaliteetne 
praktika ja töö;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus



PE627.020v02-00 24/33 AD\1170497ET.docx

ET

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud 
vabatahtlik tegevus peab sisaldama õppe-
ja koolituskomponenti, see ei asenda 
praktika- ega töökohti, seda ei võrdsustata 
tööga ning see peab põhinema kirjalikul 
vabatahtliku tegevuse lepingul.

1. Artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud 
vabatahtlik tegevus annab noortele 
võimaluse osaleda solidaarsustegevuse 
organisatsioonide igapäevatöös ja toob 
lõpptulemusena kasu kogukonnale, kus 
tegevus toimub, ning see peab sisaldama 
õppe- ja koolituskomponenti, see ei asenda 
praktika- ega töökohti, seda ei võrdsustata 
tööga ning see peab põhinema kirjalikul 
vabatahtliku tegevuse lepingul. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 Artikkel 8

Praktika ja töö Praktika ja töö

1. Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud 
praktika põhineb kirjalikul 
praktikalepingul, mis on kookõlas praktika 
toimumise riigis kohaldatava 
õigusraamistikuga, nagu on asjakohane, ja 
selles võetakse arvesse praktika 
kvaliteediraamistiku põhimõtteid (2014/C 
88/01). Praktikakohad ei asenda töökohti.

1. Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud 
praktika on alati tasustatud ja põhineb 
kirjalikul praktikalepingul, mis sõlmitakse 
praktika alguses kooskõlas praktika 
toimumise riigis kohaldatava 
õigusraamistikuga ning milles on 
sätestatud haridusalased eesmärgid, 
töötingimused, praktika kestus, osaleva 
isiku tasu ning poolte õigused ja 
kohustused ning võetakse arvesse praktika 
kvaliteediraamistiku põhimõtteid (2014/C 
88/01). Praktikakohad ei asenda töökohti.

2. Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud 
töö põhineb töölepingul, mis on kooskõlas 
töötegemise kohaks oleva osaleva riigi 
õigusraamistikuga. Tööd pakkuvatele 
osalevatele organisatsioonidele ei tohi 
rahalist toetust anda kauemaks kui 12
kuuks juhtudel, kui töölepingu kestus 
ületab 12 kuud.

2. Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud 
töö põhineb kirjalikul töölepingul, mis 
vastab kõigile töökohariigi õiguses ja 
kohaldatavates kollektiivlepingutes 
sätestatud töölepingu tingimustele. Tööd 
pakkuvatele osalevatele 
organisatsioonidele ei tohi rahalist toetust 
anda kauemaks kui kaheteistkümneks
kuuks juhtudel, kui töölepingu kestus 
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ületab kaksteist kuud. 

3. Praktika ja töö peavad sisaldama 
õppe- ja koolituskomponenti.

3. Praktika ja töö peavad sisaldama 
õppe- ja koolituskomponenti, et aidata 
osalejal saada asjakohaseid kogemusi, 
mis aitavad arendada pädevusi, mis on 
kasulikud osaleja isikliku, haridusalase, 
sotsiaalse ja erialase arengu seisukohast 
ning kodanikutunde arendamiseks.

4. Praktika ja töö võivad toimuda 
mõnes muus riigis kui osaleja elukohariigis 
(piiriüleselt) või osaleja elukohariigis 
(riigisiseselt).

4. Praktika ja töö võivad toimuda 
mõnes muus riigis kui osaleja elukohariigis 
(piiriüleselt) või osaleja elukohariigis 
(riigisiseselt).

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahalisest toetusest artiklites 7 ja 8 
osutatud solidaarsustegevustele nähakse 
soovituslikult 80 % ette vabatahtliku 
tegevuse ja solidaarsusprojektide jaoks; 
ning 20 % praktika- ja/või töökohtade 
jaoks, kusjuures riigisiseseks tegevuseks 
nähakse ette kuni 20 %.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada programmi rakendamise tehnilise 
ja haldusabi kulude ning ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamismeetmete kulude katteks, sh 
institutsioonidesiseste IT-vahendite kulude 
katteks.

2. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada programmi rakendamise tehnilise 
ja haldusabi kulude ning ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamismeetmete kulude katteks, sh 
institutsioonidesiseste IT-vahendite kulude 
katteks. Kõnealune summa tehakse kõigi 
programmi kolme tegevussuuna jaoks 
võrdselt kättesaadavaks ning jaotatakse 
vastavalt asjaomaste projektide ja 
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tegevuste põhjendatud vajadustele.

Muudatusettepanek 40

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, mis on 
puudega inimestele juurdepääsetav. 
Vabatahtlikku tegevust, praktikat, tööd või 
solidaarsusprojektis osalemist alustades 
peab noor olema siiski vähemalt 18aastane. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 Artikkel 16

Osalevad organisatsioonid Osalevad organisatsioonid

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 avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud üksused ja rahvusvahelised 
organisatsioonid, tingimusel et nad on 
saanud kvaliteedimärgise, mis tõendab, et 
nad pakuvad tegevusi, mis on kooskõlas 
Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtete 
ja eesmärkidega ning vastavad täielikult 
käesolevas määruses sätestatud 
solidaarsustegevuse määratlusele. 
Kooskõlas määrusega 
(EL, Euratom) 2018/1046 ei tohi toetuse 
eesmärk ega tagajärg olla kasumi 
teenimine. 

2. Üksuse taotlust saada Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalevaks 
organisatsiooniks hindab Euroopa 
solidaarsuskorpuse pädev rakendusasutus 
järgmiste põhimõtete alusel: võrdne 

2. Üksuse taotlust saada Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalevaks 
organisatsiooniks hindab Euroopa 
solidaarsuskorpuse pädev rakendusasutus 
järgmiste põhimõtete alusel: võrdne 
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kohtlemine; võrdsed võimalused ja 
diskrimineerimiskeeld; töökohtade 
asendamise vältimine; selliste 
õppekomponenti sisaldavate kvaliteetsete 
tegevuste pakkumine, mis on suunatud 
isiklikule, sotsiaalhariduslikule ja 
kutsealasele arengule; koolituse, töö ja
vabatahtliku tegevuse asjakohane 
korraldus; ohutu ja inimväärne keskkond ja 
vastavad tingimused ning kasumi 
taotlemist keelav põhimõte kooskõlas 
finantsmäärusega. Eespool kirjeldatud 
põhimõtete alusel saab kindlaks teha, kas 
üksuse või organisatsiooni tegevus vastab 
Euroopa solidaarsuskorpuse nõuetele.

kohtlemine; võrdsed võimalused ja 
diskrimineerimiskeeld; töökohtade 
asendamise vältimine; selliste 
õppekomponenti sisaldavate kvaliteetsete 
tegevuste pakkumine, mis on suunatud 
isiklikule, sotsiaalhariduslikule ja 
kutsealasele arengule; koolituse, töö ja 
vabatahtliku tegevuse asjakohane 
korraldus; ohutu ja inimväärne keskkond ja 
vastavad tingimused, sealhulgas 
strateegiad ja menetlused lastekaitse 
tagamiseks tegevuse ajal; rahvusvaheliste 
inimõigustealaste standardite järgimine; 
võetud kohustus teha lõpp laste ja 
puudega inimeste hoolekandeasutustesse 
paigutamisele ning kasumi taotlemist 
keelav põhimõte kooskõlas 
finantsmäärusega. Eespool kirjeldatud 
põhimõtete alusel saab kindlaks teha, kas 
üksuse või organisatsiooni tegevus vastab 
Euroopa solidaarsuskorpuse nõuetele. 
Kvaliteedimärgis antakse ainult 
organisatsioonidele, kes võtavad 
kohustuse neid põhimõtteid järgida. 
Järgimist kontrollitakse kooskõlas 
käesoleva määruse artiklitega 26 ja 27. 

3. Hindamise tulemusena võidakse 
üksusele anda Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgis. Kvaliteedimärgise 
nõuetele vastavust hinnatakse regulaarselt 
uuesti ja märgis võidakse tagasi võtta.

3. Hindamise tulemusena võidakse 
üksusele anda Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgis. Kvaliteedimärgise 
nõuetele vastavust hinnatakse regulaarselt 
või samuti osalejate palvel uuesti ja märgis 
võidakse tagasi võtta. Üksus, kes oma 
tegevust oluliselt muudab, teatab sellest 
pädevale rakendusasutusele, et saaks 
korraldada uur hindamise. Vabatahtlikule 
tegevusele kvaliteedimärgise andmise 
menetlus erineb töö ja praktikaga seotud 
kvaliteedimärgise andmise menetlusest. 

4. Igale üksusele, mis on saanud 
Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgise, antakse võõrustajana 
ja/või toetusfunktsiooni täitjana juurdepääs 
Euroopa solidaarsuskorpuse portaalile ning 
ta võib registreeritud kandidaatidele 
solidaarsustegevusi pakkuda.

4. Igale üksusele, mis on saanud 
Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgise, antakse võõrustajana 
ja/või toetusfunktsiooni täitjana juurdepääs 
Euroopa solidaarsuskorpuse portaalile ning 
ta võib registreeritud kandidaatidele 
solidaarsustegevusi pakkuda.

4 a. Kvaliteedimärgise saanud 
osalevatel organisatsioonidel on sobivate 
taotlejate leidmiseks juurdepääs 
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platvormile, kus nad saavad hõlpsasti 
otsida sobivaid taotlejaid, et muuta 
solidaarsustegevusest osavõtmise protsess 
lihtsamaks nii osalejatele kui ka 
osalevatele organisatsioonidele.

4 b. Osalevad organisatsioonid 
toetavad Euroopa solidaarsuskorpuse 
edendamist, pakkudes endistele 
osalejatele võimalust jagada oma 
kogemusi ning tegutseda võrgustike 
loomise kaudu Euroopa 
solidaarsuskorpuse võimaliku uue 
põlvkonna saadikutena.

5. Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgisega ei kaasne automaatselt 
rahastamine Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames.

5. Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgisega ei kaasne automaatselt 
rahastamine Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames.

6. Osaleva organisatsiooni pakutavat 
solidaarsustegevust ning sellega seotud 
kvaliteedi- ja tugimeetmeid võidakse 
rahastada Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames või mõnest muust, liidu eelarvest 
sõltumatust rahastamisallikast.

6. Osaleva organisatsiooni pakutavat 
solidaarsustegevust ning sellega seotud 
kvaliteedi- ja tugimeetmeid võidakse 
rahastada Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames või mõnest muust, liidu eelarvest 
sõltumatust rahastamisallikast.

7. Artiklis 11 osutatud tegevuse 
raames osalevate organisatsioonide jaoks 
peab olema esmatähtis vabatahtlike ohutus 
ja turvalisus.

7. Artiklis 11 osutatud tegevuse 
raames osalevate organisatsioonide jaoks 
peab olema esmatähtis vabatahtlike ohutus 
ja turvalisus.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 23 osutatud riiklikud 
korraldusasutused peavad koostama 
järjekindla strateegia sihtrühmade 
tõhusaks teavitamiseks ning selleks, et 
programmi raames hallatavate 
meetmetega toetatavate tegevuste tulemusi 
tõhusalt levitada ja kasutada, nad 
abistavad komisjoni programmi, 
sealhulgas riigi ja liidu tasandil 
hallatavaid meetmeid ja tegevusi ja 
programmi tulemusi käsitleva teabe 

3. Artiklis 23 osutatud riiklikud 
korraldusasutused töötavad välja strateegia 
sihtrühmade tõhusaks teavitamiseks. 
Nimetatud strateegia sihtrühmaks on ka 
vähemate võimalustega, sealhulgas 
äärepoolsete piirkondade noored ning see 
hõlmab nende hallatavate meetmetega 
toetatavate tegevuste tulemuste levitamist 
ja kasutamist, kaasates sellesse ka 
vajaduse korral noorteorganisatsioone ja 
spetsialiseeritud noorte teabeteenistusi, 
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levitamise ülesande täitmisel, teavitades 
asjaomaseid sihtrühmi oma riigis võetud 
meetmetest ja korraldatud tegevustest.

nagu seda peetakse asjakohaseks.

Teabe levitamine peab ühtlasi aitama 
kaasa liidu poliitiliste prioriteetide 
tutvustamisele, tingimusel et need on 
seotud käesoleva määruse üldeesmärgiga 
ning et need pakuvad liidule lisaväärtust 
ja nähtavust.

Osalevad organisatsioonid kasutavad 
Euroopa solidaarsuskorpusega seonduva 
teabe levitamiseks kaubamärki „Euroopa 
solidaarsuskorpus“.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon korraldab korrapäraselt 
kohtumisi ja koolitusi koos riiklike 
büroode võrgustikuga või selle võrgustiku 
tarbeks, et tagada Euroopa 
solidaarsuskorpuse ühetaoline elluviimine 
kõigis osalevates riikides. Komisjon 
konsulteerib Euroopa solidaarsuskorpuse 
elluviimise teemal korrapäraselt peamiste 
sidusrühmadega, sealhulgas osalevate 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Näitajad järelevalve ja aruandluse jaoks: Euroopa solidaarsuskorpuse üle 
teostatakse ranget kontrolli, et mõõta selle 
üldeesmärgi ja konkreetsete eesmärkide 
saavutamist ning jälgida selle väljundeid, 
tulemusi ja mõju. Sel eesmärgil on 
kehtestatud miinimumnäitajate raamistik, 
mille alusel töötatakse tulevikus välja 
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üksikasjalik kava Euroopa 
solidaarsuskorpuse väljundite, tulemuste 
ja mõju kontrollimiseks, mis sisaldab 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate 
laiendatud kogumit:

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa Lisa

Näitajad järelevalve ja aruandluse jaoks: Väljundnäitajad

(a) solidaarsustegevustes osalejate arv, (a) (riigisiseses ja piiriüleses) 
vabatahtlikus tegevuses osalevate isikute
arv riikide, vanuse, soo, ametialase tausta 
ja haridustaseme kaupa;

(b) piiratud võimalustega osalejate 
osakaal ning

(b) (riigisisesel ja piiriülesel) praktikal 
osalevate isikute arv riikide, vanuse ja 
soo, ametialase tausta ja haridustaseme 
kaupa;

(c) Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgist omavate 
organisatsioonide arv.

(c) (riigisiseses ja piiriüleses) töös 
osalevate isikute arv riikide, vanuse ja 
soo, ametialase tausta ja haridustaseme 
kaupa;

(c a) solidaarsusprojektides osalevate 
isikute arv riikide, vanuse ja soo, 
ametialase tausta ja haridustaseme 
kaupa;

(c b) kvaliteedimärgisega 
organisatsioonide arv riikide ja saadud 
rahastuse kaupa;

(c c) vähemate võimalustega osalevate 
noorte arv. Tulemusnäitajad 
(koondnäitajad);

(c d) niisuguste osalevate isikute arv, 
kelle esitatud teabe kohaselt on õpiväljund 
olnud positiivne;

(c e) niisuguste osalevate isikute 
protsent, kelle õpiväljundit on 
tunnustatud mõne tunnistusega, näiteks 
noortepassiga, või muud liiki ametliku 
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tunnustusvahendiga, mis tõendab nende 
osalemist Euroopa solidaarsuskorpuses;

(c f) osalevate isikute üldine tegevuse 
kvaliteediga rahuloleku määr;

(c g) solidaartegevuse raames otseselt 
või kaudselt toetatud inimeste arv.

Lisaks sellele tagatakse asjakohasel juhul 
kooskõla [uue programmi „Erasmus+“ 
määruse XX] lisas osutatud 
noortevaldkonna põhinäitajatega.
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