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LÜHISELGITUS 

Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on kehtestada Euroopa solidaarsuskorpuse 

õigusraamistik, muutes määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, 

(EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL; tulevane solidaarsuskorpus 

hõlmab ka endise Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevust. On oluline rõhutada, et Euroopa 

solidaarsuskorpusel ja Euroopa vabatahtlikul teenistusel ei ole sama pädevusala, kuna 

Euroopa vabatahtlik teenistus on vabatahtlike programme ellu viinud ka kolmandates riikides; 

Seega peab arvamuse koostaja tähtsaks tagada, et kahe programmi liitmisel ei hüljataks 

eelmise programmi raames teostatud meetmeid. 

 

Euroopa solidaarsuskorpuse programmi eesmärk on kaasata 2020. aastaks 100 000 noort 

vanuses 18‒30 aastat projektidesse, mis keskenduvad keskkonna säästmisele ja -kaitsele ning 

sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Kõnealune ettepanek tugineb Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

sätetele1. Antud programmile on juurdepääs ELi liikmesriikidel ja võimaluse korral ka teistel 

riikidel kahepoolsete lepingute alusel, kuid on oluline mõista, et Euroopa Liidu territooriumil 

viibivad praegu ka inimesed, kellel ei ole ühegi liidu liikmesriigi passi. Seetõttu on oluline 

juhtida tähelepanu vajadusele, et programmiga tuleb hõlmata ka noori, kes ei oma ühegi 

liikmesriigi isikutunnistust, lihtsustades nende elamislubade ja viisade omandamise protsessi. 

 

Solidaarsus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest, millega määratletakse Euroopa projekt ja 

tagatakse ühtsus, mis aitab toime tulla praeguste ja tulevaste hädaolukordade ning kriiside 

korral. Rooma lepingute 60. aastapäeva puhul kinnitasid Euroopa Ülemkogu, Euroopa 

Parlament ja Euroopa Komisjon oma pühendumust solidaarsuse tugevdamisele, et edendada 

inimolemuse üldist arengut2. 

 

Arvamuse koostaja peab äärmiselt oluliseks edendada ja toetada enim majanduskriisist 

mõjutatud ja kõige haavatavamate noorte abistamiseks kõiki meetmeid, mille eesmärk on 

parandada süsteeme ja poliitikat solidaarsuse vaimus, kuna see võimaldab tugevdada kultuuri 

ja inimõiguseid, millele Euroopa Liit tugineb. 

 

On oluline korrata, et naiste ja LGBTQI-inimeste ning rändajate õigused on inimõigused ja 

kuna need inimesed on eriti haavatavad, on vajalik hõlmata programmi suunistes ka sooga ja 

rändeprotsessidega seotud seisukohti. 

 

Arvamuse koostaja väljendab heakskiitu komisjonile, kes on pööranud vabatahtlikele 

koolitusprogrammidele juurdepääsu puhul erilist tähelepanu ebasoodsas olukorras noortele; 

nimetatud programmid ei tohiks mingil viisil asendada palgatööd ega praktikakohti, mida 

reguleeritakse asjakohaste kohalike õigusaktidega ja mille eesmärk on jõuda töölepingu 

sõlmimiseni. Kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles tegema järelevalvet, et takistada 

selliste olukordade tekkimist. 

 

Arvamuse koostaja väljendab muret haridus- ja kultuurisektori (näiteks programmi 

„Erasmus+“ tarbeks) jaoks juba eraldatud või broneeritud vahendite ülekandmise pärast hiljuti 

loodud Euroopa solidaarsuskorpuse programmi. Programm „Erasmus+“ on olnud üks 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (ELT C 326, 26.10.2012, 

lk 391). 
2 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/# 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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parimatest vahenditest Euroopa teadvuse kinnistumisel. Programmist „Erasmus+“ kaudu 

saadud kogemused on kultuuriliselt ja haridusalaselt väärtuslikud ning seda asjaolu saaks ka 

arvesse võtta, et tagada Euroopa solidaarsuskorpuse programmi raames pakutava koolituse 

kõrge tase.  

 

Arvamuse koostaja on lisaks veendunud, et sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna 

sidusrühmad peavad olema kaasatud eelhindamise protsessi ning programmi käivitamisse, 

järelevalvesse ja seiresse ilma sekkumata vabatahtlike kodanikukaitse võrgustike töösse, kes 

on kas keskkonnakaitse valdkonnas või osalemise tõttu loodusõnnetuste järgses 

taastamistöödes panustanud komisjoni programmidesse katastroofidele reageerimise või 

keskkonnakaitse operatsioonide valdkonnas või nende raames koostööd teinud. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 

hariduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Noortele tuleks pakkuda 

solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 

kättesaadavaid võimalusi, mis lubaks neil 

väljendada oma pühendumist kogukondade 

hüvanguks, omandades samas väärtuslikke 

kogemusi, oskusi ja pädevusi oma 

isiklikuks, haridusalaseks, sotsiaalseks, 

ühiskondlikuks ja erialaseks arenguks ning 

parandades seeläbi oma tööalast 

konkurentsivõimet. Selline tegevus toetaks 

ka noorte vabatahtlike, praktikantide ja 

töötajate liikuvust. 

(4) Noortele tuleks pakkuda 

solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 

kättesaadavaid võimalusi, mis lubaks neil 

väljendada oma pühendumist kogukondade 

hüvanguks, omandades samas väärtuslikke 

kogemusi, oskusi ja pädevusi oma 

isiklikuks, haridusalaseks, sotsiaalseks, 

ühiskondlikuks ja erialaseks arenguks ning 

parandades seeläbi oma tööalast 

konkurentsivõimet. Selline tegevus toetaks 

ka noorte vabatahtlike, praktikantide ja 

töötajate liikuvust ja see peaks olema 

kooskõlas töötajate liikuvust käsitlevate 

siseriiklike õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Noortele pakutav 

solidaarsustegevus peaks olema kvaliteetne 

(5) Noortele pakutav 

solidaarsustegevus peaks olema kvaliteetne 
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selles mõttes, et see peaks vastama 

rahuldamata ühiskondlikele vajadustele, 

aitama tugevdada kogukondi, pakkuma 

noortele võimaluse omandada väärtuslikke 

teadmisi ja pädevusi, olema noorte jaoks 

taskukohane ning seda tuleks rakendada 

ohututes ja tervislikes tingimustes. 

selles mõttes, et see peaks vastama 

rahuldamata ühiskondlikele vajadustele, 

aitama tugevdada kohalikke kogukondi ja 

sotsiaalset ühtekuuluvust, pakkuma 

noortele võimaluse omandada väärtuslikke 

teadmisi ja pädevusi, olema noorte jaoks 

taskukohane ning seda tuleks rakendada 

ohututes ja tervislikes tingimustes. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Euroopa solidaarsuskorpus oleks 

kogu liidu solidaarsustegevuse ühtne 

kontaktpunkt. Tuleks tagada selle 

raamistiku kooskõla ja vastastikune 

täiendavus muude asjakohaste liidu 

poliitikavaldkondade ja programmidega. 

Euroopa solidaarsuskorpus peaks rajanema 

olemasolevate programmide, eelkõige 

Euroopa vabatahtliku teenistuse tugevatel 

külgedel ja koostoimel. Samuti peaks see 

täiendama liikmesriikide jõupingutusi 

toetada noori ja lihtsustada noortegarantii19 

raames nende üleminekut koolist tööellu, 

pakkudes neile täiendavaid võimalusi 

alustada tööturul tegevust solidaarsusega 

seotud valdkonnas praktika- või töökoha 

kaudu kas oma koduriigis või välismaal. 

Samuti tuleks tagada vastastikune 

täiendavus Euroopa solidaarsuskorpusega 

kokkusobivate olemasolevate liidu tasandi 

võrgustikega, nt 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. 

(6) Euroopa solidaarsuskorpus oleks 

kogu liidu solidaarsustegevuse ühtne 

kontaktpunkt, kus kedagi ei 

diskrimineerita soolise kuuluvuse ega 

sotsiaalse tausta tõttu. Tuleks tagada selle 

raamistiku kooskõla ja vastastikune 

täiendavus muude asjakohaste liidu 

poliitikavaldkondade ja programmidega. 

Euroopa solidaarsuskorpus peaks rajanema 

olemasolevate programmide, eelkõige 

Euroopa vabatahtliku teenistuse tugevatel 

külgedel ja koostoimel. Samuti peaks see 

täiendama liikmesriikide jõupingutusi 

toetada noori ja lihtsustada noortegarantii19 

raames nende üleminekut koolist tööellu, 

pakkudes neile täiendavaid võimalusi 

alustada tööturul tegevust solidaarsusega 

seotud valdkonnas praktika- või töökoha 

kaudu kas oma koduriigis või välismaal. 

Samuti tuleks tagada vastastikune 

täiendavus Euroopa solidaarsuskorpusega 

kokkusobivate olemasolevate liidu tasandi 

võrgustikega, nt 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 ka piirkondlikul ja kohalikul 

tasandil, võttes vajaduse korral aluseks 
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head tavad. 

_________________ _________________ 

19 Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus 

noortegarantii loomise kohta (2013/C 

120/01). 

19 Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus 

noortegarantii loomise kohta (2013/C 

120/01). 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa solidaarsuskorpuse mõju 

maksimeerimiseks tuleks sätestada, et 

muud liidu programmid, nt Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifond, programm 

„Kodanike Euroopa“, Euroopa 

Regionaalarengu Fond ja 

tervishoiuprogramm saaksid kaasa aidata 

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkide 

saavutamisele, toetades selle vastutusalasse 

kuuluvat tegevust. Seda kaasabi tuleks 

rahastada kooskõlas asjaomaste 

programmide alusaktidega. Kui 

toetusesaajad on saanud Euroopa 

solidaarsuskorpuse kehtiva 

kvaliteedimärgise, tuleks neile anda 

juurdepääs Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaalile ning nad peaksid saama kasutada 

vastavalt tegevuse liigile pakutavaid 

kvaliteedi- ja toetusmeetmeid. 

(7) Euroopa solidaarsuskorpuse mõju 

maksimeerimiseks tuleks sätestada, et 

muud liidu programmid, nt Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifond, programm 

„Kodanike Euroopa“, Euroopa 

Regionaalarengu Fond ja 

tervishoiuprogramm saaksid kaasa aidata 

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkide 

saavutamisele, toetades selle vastutusalasse 

kuuluvat tegevust. Seda kaasabi tuleks 

rahastada kooskõlas asjaomaste 

programmide alusaktidega, pidades silmas 

noorte kaasatuse suurendamist, 

kodanikuühiskonda ja liikmesriikides 

juba saadud kogemusi aktiivse 

vabatahtliku tegevuse vallas. Kui 

toetusesaajad on saanud Euroopa 

solidaarsuskorpuse kehtiva 

kvaliteedimärgise, tuleks neile anda 

juurdepääs Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaalile ning nad peaksid saama kasutada 

vastavalt tegevuse liigile pakutavaid 

kvaliteedi- ja toetusmeetmeid. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Käesoleva määrusega kehtestatakse 

ajavahemikuks 2018–2020 

rahastamispakett, mis on iga-aastase 

(18) Käesoleva määrusega kehtestatakse 

ajavahemikuks 2018–2020 

rahastamispakett, mis on iga-aastase 
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eelarvemenetluse käigus Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu peamine juhis 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

(Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni vahel eelarvedistsipliini, 

eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta)23 punkti 17 

tähenduses. Lähtesumma, millest 

juhindutakse, hõlmab programmist 

„Erasmus+“ (197,7 miljonit eurot) ning 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programmist (10 miljonit eurot) 

eelarveaastateks 2018, 2019 ja 2020 

ümberpaigutatud summasid, mida on 

täiendatud osamaksetega mitmest eri 

rubriikidesse kuuluvast ELi programmist, 

nt Euroopa Sotsiaalfond, liidu 

kodanikukaitse mehhanism, programm 

LIFE ja Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfond. 

eelarvemenetluse käigus Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu peamine juhis 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

(Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni vahel eelarvedistsipliini, 

eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta)23 punkti 17 

tähenduses. Lähtesummat tuleks 

rahastada kõikide nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 1311/201323a raames 

kättesaadavate rahastamisvahendite abil, 

välja arvatud ümberpaigutamised. 

_________________ _________________ 

23 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevaheline kokkulepe 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 

20.12.2013, lk 1). 

23 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevaheline kokkulepe 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 

20.12.2013, lk 1). 

 23a Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL) nr 1311/2013, millega 

määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020 

(ELT L 347, 20.12.2013, lk 884). 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Kui Euroopa solidaarsuskorpuse 

meetmed ei ole otseselt seotud määruse 

(EL, Euratom) nr 1311/2013 raames 

kättesaadavate rahastamisvahenditega, 

peaks komisjon tagama uute täiendava 

rahastamise kättesaadavuse. 



 

PE608.053v02-00 8/33 AD\1136245ET.docx 

ET 

Selgitus 

Euroopa solidaarsuskorpuse võetavad meetmed peavad olema seotud fondide ja 

programmidega, mille kaudu neid rahastatakse, ning mitteseotud meetmete puhul peab 

komisjon tagama täiendavad rahastamisvahendid, mille kaudu neid meetmeid rakendada. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Euroopa solidaarsuskorpuse mõju 

maksimeerimiseks tuleks kehtestada 

sätted, mis võimaldaksid osalevatel 

riikidel teha kooskõlas Euroopa 

solidaarsuskorpuse eeskirjadega 

kättesaadavaks täiendavaid riiklikke 

rahalisi vahendeid. 

(20) Euroopa solidaarsuskorpuse mõju 

maksimeerimiseks peaksid liikmesriigid ja 

vajaduse korral pädevad kohalikud 

ametiasutused, kellel on ainuõiguslikud 

seadusandlikud volitused, ja osalevad 

riigid võtma vastu sätted, et teha kooskõlas 

Euroopa solidaarsuskorpuse eeskirjadega 

kättesaadavaks täiendavaid riiklikke, 

piirkondlikke ja kohalikke rahalisi 

vahendeid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse 

toetatav tegevus on kättesaadav kõigile 

noortele, eeskätt kõige ebasoodsamas 

olukorras olevatele noortele. Seepärast 

tuleks kehtestada erimeetmed, mis aitavad 

edendada sotsiaalset kaasatust ja 

ebasoodsas olukorras olevate noorte 

osalemist ning võtta arvesse liidu 

äärepoolseimate piirkondade ning 

ülemeremaade ja -territooriumide 

kaugusest tingitud kitsendusi24. Samuti 

peaksid osalevad riigid püüdma võtta kõik 

vajalikud meetmed, et kõrvaldada Euroopa 

solidaarsuskorpuse laitmatu toimimise 

õiguslikud ja halduslikud takistused. See 

tähendaks võimaluse korral niisuguste 

(24) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse 

toetatav tegevus on kättesaadav kõigile 

noortele, eeskätt kõige ebasoodsamas 

olukorras olevatele noortele. Seepärast 

tuleks kehtestada erimeetmed, mis aitavad 

edendada sotsiaalset kaasatust ja 

ebasoodsas olukorras olevate noorte 

osalemist ning võtta arvesse liidu 

äärepoolseimate piirkondade ning 

ülemeremaade ja -territooriumide 

kaugusest tingitud kitsendusi24. Samuti 

peaksid liikmesriigid ja osalevad riigid 

püüdma võtta kõik vajalikud meetmed, et 

kõrvaldada Euroopa solidaarsuskorpuse 

laitmatu toimimise õiguslikud ja 

halduslikud takistused. See tähendaks 
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haldusprobleemide lahendamist, mille tõttu 

on raskendatud viisade ja elamislubade 

saamine, ilma et see piiraks Schengeni 

acquis’ ja kolmandate riikide kodanike ELi 

sisenemist ja seal elamist käsitlevate liidu 

õigusaktide kohaldamist. 

võimaluse korral niisuguste 

haldusprobleemide lahendamist, mille tõttu 

on raskendatud viisade ja elamislubade 

saamine, ilma et see piiraks Schengeni 

acquis’ ja kolmandate riikide kodanike ELi 

sisenemist ja seal elamist käsitlevate liidu 

õigusaktide kohaldamist. 

_________________ _________________ 

24 Ülemeremaade ja -territooriumide 

elanikud ning nende pädevad avaliku ja/või 

erasektori asutused ja institutsioonid 

võivad osaleda programmides vastavalt 

nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsusele 

2001/822/EÜ ülemeremaade ja -

territooriumide assotsieerimise kohta 

Euroopa Ühendusega (EÜT L 314, 

30.11.2001, lk 1). 

24 Ülemeremaade ja -territooriumide 

elanikud ning nende pädevad avaliku ja/või 

erasektori asutused ja institutsioonid 

võivad osaleda programmides vastavalt 

nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsusele 

2001/822/EÜ ülemeremaade ja -

territooriumide assotsieerimise kohta 

Euroopa Ühendusega (EÜT L 314, 

30.11.2001, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Kui kõik tingimused on täidetud, 

peaks iga Euroopa solidaarsuskorpuses 

osaleda sooviv üksus, olenemata sellest, 

kas teda rahastatakse Euroopa 

solidaarsuskorpuse eelarvest, mõnest 

muust liidu programmist või mõnest 

teistsugusest rahastamisallikast, saama 

kvaliteedimärgise. Kvaliteedimärgise 

andmiseni viiv protsess peaks olema pidev 

ja toimuma Euroopa solidaarsuskorpuse 

struktuure rakendades. 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. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Euroopa solidaarsuskorpuse 

toetatavate meetmetega kaasnevate 

võimaluste ja tulemuste asjakohane 

sihtrühmadeni viimine, reklaamimine ja 

levitamine tuleks tagada nii Euroopa, 

riiklikul kui ka kohalikul tasandil. 

Sihtrühmadeni viimisel ning reklaami- ja 

levitamistegevuses tuleks tugineda kõigile 

Euroopa solidaarsuskorpuse 

rakendusasutustele, sealhulgas vajaduse 

korral teiste peamiste sidusrühmade 

toetusele. 

(28) Euroopa solidaarsuskorpuse 

toetatavate meetmetega kaasnevate 

võimaluste ja tulemuste asjakohane 

sihtrühmadeni viimine, reklaamimine ja 

levitamine veebiportaalide kaudu tuleks 

tagada nii Euroopa, riiklikul, piirkondlikul 

kui ka kohalikul tasandil. Sihtrühmadeni 

viimisel ning reklaami- ja 

levitamistegevuses tuleks tugineda kõigile  

Euroopa solidaarsuskorpuse 

rakendusasutustele ja Euroopa 

solidaarsuskorpusega juba seotud liidu 

programmidele. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) 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. 

(29) 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, nagu sotsiaalset 

integratsiooni, ühtekuuluvust, 

keskkonnakaitset ja kliimamuutuste 

leevendamist, kui need on seotud 

käesoleva määruse üldeesmärgiga ja on 

kooskõlas Euroopa solidaarsuskorpuse 

rahastamisallikate eesmärkidega. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Käesoleva määruse tõhusamaks ja 

tulemuslikumaks rakendamiseks peaks 

komisjoni abistama määruse (EL) 

(37) Käesoleva määruse tõhusamaks ja 

tulemuslikumaks rakendamiseks peaks 

komisjoni abistama määruse (EL) 
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nr 1288/2013 alusel loodud komitee. 

Euroopa solidaarsuskorpusega seotud 

küsimustes võiks see komitee kokku tulla 

erikoosseisus ja tema volitused peaksid 

olema kooskõlla viidud tema uue rolli 

täitmisega. Osalevad riigid peaksid nende 

kohtumiste jaoks nimetama asjaomased 

esindajad, võttes arvesse Euroopa 

solidaarsuskorpuse vabatahtliku töö ja 

tööhõive mõõdet. 

nr 1288/2013 alusel loodud komitee. 

Euroopa solidaarsuskorpusega seotud 

küsimustes võiks see komitee kokku tulla 

erikoosseisus ja tema volitused peaksid 

olema kooskõlla viidud tema uue rolli 

täitmisega. Liikmesriigid ja osalevad riigid 

peaksid nende kohtumiste jaoks nimetama 

asjaomased esindajad, võttes arvesse 

Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku 

töö ja tööhõive mõõdet. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Mitmeaastase finantsraamistiku 

rubriigi 1a all olevat Euroopa 

solidaarsuskorpuse rahastamispaketti 

tuleks täiendavalt toetada muudest 

programmidest või rubriikidest 

eraldatavate vahenditega, mistõttu on vaja 

muuta määrusi (EL) nr 1293/2013,27 (EL) 

nr 1303/2013,28 (EL) nr 1305/2013,29 (EL) 

nr 1306/2013,30 samuti Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsust nr 

1313/2013/EL31. 

välja jäetud 

_________________  

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1293/2013, millega luuakse keskkonna- ja 

kliimameetmete programm (LIFE) ning 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 

614/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 185). 

 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1303/2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 

ning Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi kohta, nähakse ette 

üldsätted Euroopa Regionaalarengu 
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Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 320). 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 

maaelu arengu toetuste kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 487). 

 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 

rahastamise, haldamise ja seire kohta 

ning millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, 

(EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 

814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 

485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549). 

 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta otsus nr 

1313/2013/EL liidu kodanikukaitse 

mehhanismi kohta (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 924). 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „solidaarsustegevus“ – tegevus, 

mille eesmärk on kogukonna hüvanguks 

täita rahuldamata ühiskondlikke vajadusi, 

edendades ka üksikisikute isiklikku, 

haridusalast, sotsiaalset, ühiskondlikku ja 

erialast arengut, ja mis võib toimuda töö 

või praktika, projektide või 

võrgustikutegevuse vormis mitmesugustes 

valdkondades, nt hariduse ja koolituse, 

tööhõive, soolise võrdõiguslikkuse, 

(1) „solidaarsustegevus“ – tegevus, 

mille eesmärk on kogukonna hüvanguks 

täita ühiskondlikke vajadusi, edendades ka 

üksikisikute isiklikku, haridusalast, 

sotsiaalset, ühiskondlikku ja formatiivset 

arengut, ja mis võib toimuda töö või 

praktika, projektide või võrgustikutegevuse 

vormis mitmesugustes valdkondades, nt 

hariduse ja koolituse, tööhõive, soolise 

võrdõiguslikkuse, sotsiaalse ettevõtluse, 
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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 

valdkonnas; 

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, puude, kolmandate riikide 

kodanike vastuvõtu ja integratsiooni, 

territoriaalse koostöö ja ühtekuuluvuse 

valdkonnas; 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) „ebasoodsas olukorras olevad 

noored“ – noored, kes vajavad täiendavat 

abi invaliidsuse, õpiraskuste, majanduslike 

takistuste, kultuurierinevuste, 

terviseprobleemide või sotsiaalsete või 

geograafiliste tõkete tõttu; 

(3) „ebasoodsas olukorras olevad 

noored“ – noored, kes vajavad täiendavat 

abi invaliidsuse, haridus-, õpi- või 

integratsiooniraskuste, majanduslike 

takistuste, kultuurierinevuste, 

terviseprobleemide või sotsiaalsete või 

geograafiliste tõkete tõttu; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) „vabatahtlik töö“ – kuni kaksteist 

kuud kestev tasustamata ja täistööajaga32 

vabatahtlik teenistus, mis annab noortele 

võimaluse aidata kaasa solidaarsusega 

seotud valdkondades tegutsevate 

organisatsioonide igapäevatöös ja toob 

maksimaalset kasu kogukondadele, kus see 

toimub, sh arvestatav õppe- ja 

koolitusmõõde, et noored vabatahtlikud 

saaksid omandada oskusi ja pädevusi, mis 

on kasulikud nende isiklikuks, 

haridusalaseks, sotsiaalseks ja erialaseks 

(6) „vabatahtlik töö“ – kuni kaksteist 

kuud kestev tasustamata ja täistööajaga 

vabatahtlik teenistus, mis annab noortele 

võimaluse aidata kaasa solidaarsusega 

seotud valdkondades tegutsevate 

organisatsioonide igapäevatöös ja toob 

maksimaalset kasu kogukondadele, kus see 

toimub, sh arvestatav õppe- ja 

koolitusmõõde, et noored vabatahtlikud 

saaksid omandada oskusi ja pädevusi, mis 

on kasulikud nende isiklikuks, 

haridusalaseks, sotsiaalseks ja 
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arenguks ning mis aitab ühtlasi kaasa 

nende tööalase konkurentsivõime 

parandamisele; 

formatiivseks arenguks, mis seetõttu aitab 

parandada nende tööalaseid võimalusi; 

_________________ _________________ 

32 Üldise põhimõtte kohaselt viis päeva 

nädalas ja seitse tundi ööpäevas pidevalt 

toimuv tegevus. 

32 Üldise põhimõtte kohaselt viis päeva 

nädalas ja seitse tundi ööpäevas pidevalt 

toimuv tegevus. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) „vabatahtlike rühmade töö või 

praktika“ – kaks nädalat kuni kaks kuud 

kestev töö või praktika, mis võimaldab eri 

osalevatest riikidest pärit Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejate rühmadel 

ühise eesmärgi nimel vabatahtlikult mõnes 

kogukonnale kasulikus teenistusprojektis 

koos tegutseda, täites kas füüsilisi või 

intellektuaalseid tööülesandeid; 

(7) „vabatahtlike rühmade töö või 

praktika“ – kaks nädalat kuni kaks kuud 

kestev töö või praktika, mis võimaldab eri 

liikmesriikidest ja osalevatest riikidest 

pärit Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate 

rühmadel ühise eesmärgi nimel 

vabatahtlikult mõnes kogukonnale 

kasulikus teenistusprojektis koos tegutseda, 

täites kas füüsilisi või intellektuaalseid 

tööülesandeid; 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) „Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaal“ – veebipõhine vahend, mis pakub 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatele ja 

osalevatele organisatsioonidele 

asjakohaseid internetiteenuseid, sh 

Euroopa solidaarsuskorpust käsitleva teabe 

andmine, osalejate registreerimine, töö- või 

praktikakohtade täitmiseks osalejate 

otsimine, töö- või praktikakohtade 

leidmiseks kuulutamine ja nende otsimine, 

võimalike projektipartnerite otsimine, 

kontaktandmete ning töö või praktika- ja 

projektipakkumiste haldamine, koolitus-, 

teabevahetus- ja võrgustikutegevus ning 

võimalustest teavitamine, samuti muud 

(14) „Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaal“ – veebipõhine vahend, mis pakub 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatele ja 

osalevatele organisatsioonidele 

asjakohaseid internetiteenuseid, sh 

Euroopa solidaarsuskorpust käsitleva teabe 

andmine, osalejate registreerimine, 

kvaliteedimärgiste haldamine, töö- või 

praktikakohtade täitmiseks osalejate 

otsimine, töö- või praktikakohtade 

leidmiseks kuulutamine ja nende otsimine, 

võimalike projektipartnerite otsimine, 

kontaktandmete ning töö või praktika- ja 

projektipakkumiste haldamine, koolitus-, 

teabevahetus- ja võrgustikutegevus ning 
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asjakohased Euroopa solidaarsuskorpusega 

seotud arengud. 

võimalustest teavitamine ning 

solidaarsusmeetmete tulemuste 

levitamine, samuti muud asjakohased 

Euroopa solidaarsuskorpusega seotud 

arengud. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on 

parandada noorte inimeste ja 

organisatsioonide kaasatust 

juurdepääsetavasse ja kvaliteetsesse 

solidaarsustegevusse kui Euroopa 

ühtekuuluvust ja solidaarsust tugevdavasse 

vahendisse, toetades kogukondi ja leides 

lahendusi ühiskonnaprobleemidele. 

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on 

parandada noorte inimeste ja 

organisatsioonide kaasatust 

juurdepääsetavasse ja kvaliteetsesse 

solidaarsustegevusse kui Euroopa 

ühtekuuluvust ja solidaarsust tugevdavasse 

vahendisse, toetades kogukondi ja leides 

lahendusi pöördelistele probleemidele, 

eriti neile, mis on seotud suurema 

sotsiaalse integratsiooni, hariduse ja 

tööhõive ning keskkonnakaitse ja 

kliimamuutuste leevendamisega. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon ja osalevad riigid teevad 

koostööd tõhususe ja tulemuslikkuse 

saavutamiseks, tagades ühelt poolt sidususe 

riiklike solidaarsuse, hariduse, kutseõppe ja 

noortega seotud programmide ja kavade 

ning teiselt poolt Euroopa 

solidaarsuskorpuse meetmete vahel. Need 

meetmed põhinevad asjakohastel headel 

tavadel ja olemasolevatel programmidel. 

2. Komisjon, liikmesriigid ja teised 

osalevad riigid teevad koostööd tõhususe ja 

tulemuslikkuse saavutamiseks, tagades 

ühelt poolt sidususe riiklike solidaarsuse, 

hariduse, kutseõppe ja noortega seotud 

programmide ja kavade ning teiselt poolt 

Euroopa solidaarsuskorpuse meetmete 

vahel, ilma et see piiraks ühelt poolt 

kohalike ametiasutuste seadusandlikke 

volitusi ja teiselt poolt Euroopa 

solidaarsuskorpuse meetmeid. Need 

meetmed põhinevad asjakohastel headel 

tavadel ja olemasolevatel programmidel. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa solidaarsuskorpus täidab oma 

eesmärke järgmist liiki meetmete kaudu: 

Euroopa solidaarsuskorpus täidab oma 

eesmärke rahastamisallikate eesmärkide 

raames järgmist liiki meetmete kaudu: 

Selgitus 

Pidades silmas, et Euroopa solidaarsuskorpuse rahastamine tuleb programmist „Erasmus+“,  

 

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist, ELi kodanikukaitse mehhanismist, 

programmist LIFE, Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist, peavad korpuse eesmärgid olema seotud nende fondide eesmärkidega, 

mille kaudu teda rahastatakse. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) solidaarsustöö või -praktika, 

solidaarsusprojektid ja võrgustikutegevus, 

(a) solidaarsustöö või -praktika, 

solidaarsusprojektid ja võrgustikutegevus 

seoses kodanikuühiskonnaga, 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevate üksikisikute ja organisatsioonide 

võrgustikutegevust. 

(c) Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevate üksikisikute ja organisatsioonide 

võrgustikutegevust, mis peab olema 

täielikult sidus ja täiendama tõendatud 

kogemusi kohalikul ja piirkondlikul 

tasandil ning eelkõige häid tavasid 

vabatahtliku töö ja kodanikukaitse 

valdkonnas. 

Muudatusettepanek  24 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) solidaarsustöö või -praktika 

kvaliteedi tagamiseks ette nähtud 

meetmeid, sh koolitus, keeleabi, haldusabi 

osalejatele ja osalevatele 

organisatsioonidele, kindlustus, töö- või 

praktikajärgne toetus, aga ka sellise tõendi 

väljatöötamine, milles tehakse kindlaks ja 

dokumenteeritakse tööl või praktikal 

omandatud teadmised, oskused ja 

pädevused; 

(a) solidaarsustöö või -praktika kõrge 

kvaliteedi tagamiseks ette nähtud 

meetmeid, sh põhjalik koolitusprogramm, 

keeleabi, haldusabi osalejatele ja 

osalevatele organisatsioonidele, kindlustus, 

töö- või praktikajärgne toetus, aga ka 

sellise tõendi väljatöötamine, milles 

tehakse kindlaks ja dokumenteeritakse tööl 

või praktikal omandatud teadmised, 

oskused ja pädevused; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaali ja muude asjakohaste 

internetiteenuste ning vajalike IT-

tugisüsteemide ja veebipõhiste vahendite 

loomist, haldamist ja ajakohastamist. 

(d) Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaali, mis hõlmab osalejate aruandeid 

ja muid asjakohaseid internetiteenuseid, 

et eeskätt levitada käesoleva määruse 

eesmärke ja hõlbustada selle 

kättesaadavust, ning vajalike IT-

tugisüsteemide ja veebipõhiste vahendite 

loomist, haldamist ja ajakohastamist. 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 nimetatud summa 

hõlmab jooksevhindades 294 200 000 

euro suurust rahastamispaketti,33 mida 

täiendavad järgmised vahendid: 

välja jäetud 

(a) 35 000 000 eurot jooksevhindades 

Euroopa Sotsiaalfondist; 

 

(b) 6 000 000 eurot jooksevhindades liidu  
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kodanikukaitse mehhanismist; 

(c) 4 500 000 eurot jooksevhindades 

programmist LIFE; 

 

(d) 1 800 000 eurot jooksevhindades 

Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist. 

 

_________________  

33 See rahastamispakett kujutab endast 

lähtesummat, mis on iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus peamiseks 

juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu 

ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, 

eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta sõlmitud 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

(2013/C 373/01) punkti 17 tähenduses. 

 

Selgitus 

Usume, et uusi algatusi ei tohiks rahastada olemasolevate programmide ja vahendite 

ümberpaigutamise kaudu. Neid tuleks pigem rahastada kõikidest kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku raames kättesaadavatest vahenditest. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Osalev riik võib toetusesaajatele 

võimaldada riiklikke vahendeid, mida 

hallatakse Euroopa solidaarsuskorpuse 

eeskirjade alusel, ning võib selleks 

kasutada Euroopa solidaarsuskorpuse 

detsentraliseeritud struktuure eeldusel, et ta 

tagab nende struktuuride täiendava 

proportsionaalse rahastamise. 

6. Osalev riik võib vastavalt oma 

vahenditele teha toetusesaajatele 

kättesaadavaks riiklikud vahendid, mida 

hallatakse Euroopa solidaarsuskorpuse 

eeskirjade alusel, ning võib selleks 

kasutada Euroopa solidaarsuskorpuse 

detsentraliseeritud struktuure eeldusel, et ta 

tagab nende struktuuride täiendava 

proportsionaalse rahastamise. 

Liikmesriigid võivad teha uued 

lisavahendid kättesaadavaks. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid osalevad Euroopa 

Solidaarsuskorpuses. 

1. Liikmesriigid osalevad Euroopa 

Solidaarsuskorpuses. Liikmesriikides, kus 

Euroopa solidaarsuskorpuse meetmete 

toimimisega seotud volitused on üle antud 

kohalikele ametiasutustele, töötatakse 

rakendusametitena toimivate riiklike 

büroode kaudu nende ametiasutuste 

otsese osalemise võimaldamiseks välja 

mehhanismid. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust kohaldades 

tagavad komisjon ja osalevad riigid, et eriti 

suuri jõupingutusi tehakse sotsiaalse 

kaasatuse edendamiseks, eelkõige 

ebasoodsas olukorras olevate noorte 

osavõtuks. 

2. Käesolevat määrust kohaldades 

tagavad komisjon, liikmesriigid ja teised 

osalevad riigid, et eriti suuri jõupingutusi 

tehakse sotsiaalse kaasatuse edendamiseks, 

eelkõige ebasoodsas ja kõige 

haavatavamas olukorras olevate noorte 

osavõtuks, ning võtavad sel eesmärgil 

vastu sootundliku lähenemisviisi. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa solidaarsuskorpus on 

avatud avalik-õiguslike või eraõiguslike 

üksuste või rahvusvaheliste 

organisatsioonide osalusele, kui need on 

saanud Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgise. 

1. Euroopa solidaarsuskorpus on 

avatud avalik-õiguslike või eraõiguslike 

üksuste või rahvusvaheliste 

organisatsioonide osalusele, kui need on 

saanud Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgise kooskõlas käesoleva 

määruse eesmärkidega. 

 

Muudatusettepanek  31 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tingimustele vastava üksuse 

taotlust Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevaks organisatsiooniks saamiseks 

hindab Euroopa solidaarsuskorpuse pädev 

rakendusasutus, et teha kindlaks, et tema 

tegevus vastab Euroopa solidaarsuskorpuse 

nõuetele. 

2. Tingimustele vastava üksuse 

taotlust Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevaks organisatsiooniks saamiseks 

hindab Euroopa solidaarsuskorpuse pädev 

rakendusasutus, et teha kindlaks, et tema 

tegevus vastab Euroopa solidaarsuskorpuse 

nõuetele ja eesmärkidele. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 vähemalt iga 

kahe aasta järel uuesti, ilma et sellega 

tekitataks märkimisväärset 

halduskoormust, ja märgis võidakse tagasi 

võtta. 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgis ei too automaatselt kaasa 

rahastamist Euroopa solidaarsuskorpuse 

raames. 

5. Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgis ei too automaatselt kaasa 

rahastamist Euroopa solidaarsuskorpuse 

raames, kuid on sellise rahastamise tähtis 

eeltingimus. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa solidaarsuskorpuse raames 

rahastamist võivad taotleda kõik osalevates 

riikides asutatud avalik-õiguslikud või 

eraõiguslikud üksused, samuti osalevates 

riikides solidaarsustegevust teostavad 

rahvusvahelised organisatsioonid. Artikli 7 

lõike 1 punktis a osutatud tegevuste korral 

peab osalev organisatsioon Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames rahastamise 

eeltingimusena saama kvaliteedimärgise. 

Artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud 

solidaarsusprojektide korral võivad 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate 

mitteametlike rühmade nimel taotleda 

rahastamist ka füüsilised isikud. 

Euroopa solidaarsuskorpuse raames 

rahastamist võivad taotleda kõik 

liikmesriikides või teistes osalevates 

riikides asutatud avalik-õiguslikud või 

eraõiguslikud üksused, samuti 

liikmesriikides või teistes osalevates 

riikides solidaarsustegevust teostavad 

rahvusvahelised organisatsioonid. Artikli 7 

lõike 1 punktis a osutatud tegevuste korral 

peab osalev organisatsioon Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames rahastamise 

eeltingimusena saama kvaliteedimärgise. 

Artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud 

solidaarsusprojektide korral võivad 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate 

mitteametlike rühmade nimel taotleda 

rahastamist ka füüsilised isikud. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon jälgib koostöös osalevate 

riikidega korrapäraselt Euroopa 

solidaarsuskorpuse tulemuslikkust 

eesmärkide saavutamisel. 

1. Komisjon jälgib koostöös 

liikmesriikide ja teiste osalevate riikidega 

korrapäraselt Euroopa solidaarsuskorpuse 

tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) vabatahtlikule tööle suunatud 

osalejate arv (riigis ja piiriüleselt); 

(a) vabatahtlikule tööle suunatud 

osalejate arv, sealhulgas ebasoodsas 

olukorras olevad noored (riigis ja 

piiriüleselt); 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) praktikale suunatud osalejate arv 

(riigis ja piiriüleselt); 

(b) praktikale suunatud osalejate arv, 

sealhulgas ebasoodsas olukorras olevad 

noored (riigis ja piiriüleselt); 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tööle suunatud osalejate arv (riigis 

ja piiriüleselt); 

(c) tööle suunatud osalejate arv, 

sealhulgas ebasoodsas olukorras olevad 

noored (riigis ja piiriüleselt); 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) solidaarsusprojektides osalejate arv; (d) solidaarsusprojektides osalejate arv, 

sealhulgas ebasoodsas olukorras olevad 

noored; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) solidaarsusprojektide arv; 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon tagab koostöös osalevate 

riikidega kõikide Euroopa 

solidaarsuskorpuse toetatud meetmetega 

seotud teabe ja tutvustusmaterjali 

levitamise ning järelmeetmetest 

teavitamise. 

1. Komisjon tagab koostöös 

liikmesriikide ja teiste osalevate riikidega 

kõikide Euroopa solidaarsuskorpuse 

toetatud meetmetega ja registreerimise ja 

menetluste kättesaadavusega seotud teabe 

ja tutvustusmaterjali levitamise ning 

järelmeetmetest teavitamise. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artiklis 20 osutatud riiklikud 

bürood kujundavad nende juhitavate 

meetmete tulemuste tulemusliku 

sihtrühmadeni viimise, levitamise ja 

kasutamise järjekindla poliitika, abistavad 

komisjoni Euroopa solidaarsuskorpust (sh 

riikide ja liidu tasandil hallatud meetmeid 

ja tulemusi) käsitleva teabe levitamise 

ülesande täitmisel ning teavitavad 

asjaomaseid sihtrühmi oma riigis tehtud 

algatustest. 

2. Artiklis 20 osutatud riiklikud 

bürood kujundavad nende juhitavate 

meetmete tulemuste tulemusliku 

sihtrühmadeni viimise, levitamise ja 

kasutamise järjekindla poliitika ja sobiva 

strateegia, abistavad komisjoni Euroopa 

solidaarsuskorpust (sh riikide ja liidu 

tasandil hallatud meetmeid ja tulemusi) 

käsitleva teabe levitamise ülesande 

täitmisel ning teavitavad asjaomaseid 

sihtrühmi oma riigis tehtud algatustest. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) riigisisesel tasandil riiklikud 

bürood osalevates riikides. 

(b) liikmesriikides ja teistes osalevates 

riikides nimetatud riiklikud bürood. 

Selgitus 

Kohapeal erinev olukord liikmesriikides, kus volitused on üle antud kohalikele 

ametiasutustele, kellel on oma seadusandlikud volitused, tuleb neid tasandamisel arvesse 

võtta. 

 

Muudatusettepanek  44 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõigis Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevates riikides tegutsevad määruse 

(EL) nr 1288/2013 III peatükis osutatud 

meetmete haldamiseks määratud riigi 

ametiasutused ka Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames riigi 

ametiasutustena. Kõnealuse määruse 

artikli 27 lõikeid 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15 ja 16 kohaldatakse Euroopa 

solidaarsuskorpuse suhtes analoogia 

põhjal. Kui mõnes käesoleva määruse 

artikli 11 lõike 2 kohases riigis ei ole riigi 

ametiasutust määratud, tehakse seda 

kooskõlas määruse (EL) nr 1288/2013 

artikli 27 lõigetega 2–6 ja 8–15. 

Kõigis Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevates riikides tegutsevad määruse 

(EL) nr 1288/2013 III peatükis osutatud 

meetmete haldamiseks määratud riigi 

ametiasutused ka Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames riigi 

ametiasutustena. Liikmesriikides, kus 

nimetatud peatükiga seotud volitused on 

üle antud kohalikele ametiasutustele, 

kellel on ainuõiguslikud seadusandlikud 

volitused, töötatakse rakendusametitena 

toimivate riiklike büroode kaudu nende 

ametiasutuste otsese osalemise 

võimaldamiseks välja mehhanismid. 
Kõnealuse määruse artikli 27 lõikeid 1, 3, 

5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 

kohaldatakse Euroopa solidaarsuskorpuse 

suhtes analoogia põhjal. Kui mõnes 

käesoleva määruse artikli 11 lõike 2 

kohases riigis ei ole riigi ametiasutust 

määratud, tehakse seda kooskõlas määruse 

(EL) nr 1288/2013 artikli 27 lõigetega 2–6 

ja 8–15. 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõigis Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevates riikides tegutsevad neis määruse 

(EL) nr 1288/2013 III peatükis osutatud 

meetmete haldamiseks määratud riiklikud 

bürood ka Euroopa solidaarsuskorpuse 

riiklike büroodena. 

Kõigis Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevates liikmesriikides ja teistes riikides 

tegutsevad neis määruse (EL) nr 1288/2013 

III peatükis osutatud meetmete 

haldamiseks määratud riiklikud bürood ka 

Euroopa solidaarsuskorpuse riiklike 

büroodena. Liikmesriikides, kus nimetatud 

peatükiga seotud volitused on üle antud 

kohalikele ametiasutustele, kellel on 

ainuõiguslikud seadusandlikud volitused, 

töötatakse rakendusametitena toimivate 

riiklike büroode kaudu nende 

ametiasutuste otsese osalemise 



 

AD\1136245ET.docx 25/33 PE608.053v02-00 

 ET 

võimaldamiseks välja mehhanismid. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 

võtab komisjon rakendusaktidega vastu 

tööprogrammid. Iga tööprogrammiga 

tagatakse, et artiklites 3 ja 4 esitatud üld- ja 

erieesmärgid viiakse järjepidevalt ellu, 

samuti tuuakse selles välja eeldatavad 

tulemused, elluviimise meetod ja 

kogumaksumus. Tööprogrammides 

kirjeldatakse ka rahastatavaid meetmeid, 

igale meetmele eraldatavat orienteeruvat 

summat, riiklike büroode kaudu juhitavate 

meetmete jaoks eraldatud vahendite 

orienteeruvat jagunemist osalevate riikide 

vahel ning orienteeruvat 

rakendamisgraafikut. 

1. Kooskõlas artikliga 25 a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte tööprogrammide vastuvõtmise 

kohta. Iga tööprogrammiga tagatakse, et 

artiklites 3 ja 4 esitatud üld- ja 

erieesmärgid viiakse järjepidevalt ellu, 

samuti tuuakse selles välja eeldatavad 

tulemused, elluviimise meetod ja 

kogumaksumus. Tööprogrammides 

kirjeldatakse ka rahastatavaid meetmeid, 

igale meetmele eraldatavat orienteeruvat 

summat, riiklike büroode kaudu juhitavate 

meetmete jaoks eraldatud vahendite 

orienteeruvat jagunemist osalevate riikide 

vahel ning orienteeruvat 

rakendamisgraafikut. 

Selgitus 

Määruse rakendusmeetmete osas tuleks konsulteerida Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 25 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

välja jäetud 

Selgitus 

Määruse rakendusmeetmete osas tuleks konsulteerida Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. 

 

Muudatusettepanek  48 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 25 välja jäetud 

Komiteemenetlus  

1. Komisjoni abistab määruse 

(EÜ) nr 1288/2013 artikliga 36 loodud 

komitee. See komitee on komitee määruse 

(EL) nr 182/2011 tähenduses. 

 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5. 

 

Selgitus 

Määruse rakendusmeetmete osas tuleks konsulteerida Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 25a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

 2. Artiklis 24 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates ... 

[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 

Hiljemalt üheksa kuud enne nimetatud 

kaheaastase ajavahemiku lõppu koostab 

komisjon kõnealuse volituste 

delegeerimise kohta aruande. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 
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 3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artiklis 24 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 

ekspertidega. 

 5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 

ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

 6. Artikli 24 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 

võrra. 

Selgitus 

Määruse rakendusmeetmete osas tuleks konsulteerida Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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[...] välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 27 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1293/2013 muutmine  

Määruse (EL) nr 1293/2013 artiklisse 4 

lisatakse järgmine lõige: 

 

„3. Keskkonnaalase juhtimise ja teabe 

prioriteetsele valdkonnale vastavast 

keskkonna allprogrammist eraldatakse 

kuni 3 000 000 eurot (jooksevhindades) 

ning kliimaalase juhtimise ja teabe 

prioriteetsele valdkonnale vastavast 

kliimameetmete allprogrammist kuni 1 

500 000 eurot (jooksevhindades), et 

rahastada artikli 17 lõike 4 kohaseid 

projekte, mida Euroopa 

solidaarsuskorpus rakendab kookõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX ning mis 

aitavad kaasa ühe või mitme artiklites 9 ja 

13 kindlaksmääratud prioriteetse 

valdkonna eesmärkide saavutamisele. 

Seda raha eraldatakse ainult kooskõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX, võtmata 

arvesse määruse (EL) nr 1293/2013 

erinõudeid. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 28 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine  
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 ET 

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse 

järgmiselt. 

 

1. Artikli 58 lõiget 1 muudetakse 

järgmiselt: 

 

a) esimene lõik asendatakse järgmisega:  

„Komisjoni algatusel võivad Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid toetada 

käesoleva määruse rakendamiseks 

vajalikke ettevalmistus-, seire-, haldus- ja 

tehnilise abi, hindamis-, auditeerimis- 

ning kontrollimeetmeid ning toetada 

määruse (EL) 2017/XXX kohaseid 

meetmeid, nagu on osutatud kolmandas 

lõigus, niivõrd, kuivõrd nende eesmärgiks 

on majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus. 

 

„m) Euroopa solidaarsuskorpust käsitleva 

määruse (EL) 2017/XXX kohaselt 

rahastatavad meetmed, mille eesmärk on 

edendada nii noorte isiklikku, 

haridusalast, sotsiaalset, ühiskondlikku ja 

erialast arengut kui ka tööalast 

konkurentsivõimet ja hõlbustada 

üleminekut tööturule. 

 

„Kooskõlas määruse (EL) 2017/XXX 

artikli 9 lõike 2 punktiga a eraldatakse 

komisjoni algatusel tehnilisele abile 

eraldatud summast 35 000 000 eurot 

(jooksevhindades) Euroopa 

solidaarsuskorpusele selle meetmete 

toetamiseks. Raha eraldatakse ainult 

kooskõlas määrusega (EL) 2017/XXX, 

võtmata arvesse fonde käsitlevate 

määruste erinõudeid. 

 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 29 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine  
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ET 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 51 

lõikes 1 lisatakse esimese lõigu järele 

järgmine lõik: 

 

„Määruse (EL) 2017/XXX kohaselt võib 

EAFRD rahastada 1 800 000 euroga 

(jooksevhindades) ka Euroopa 

solidaarsuskorpuse rakendatavaid 

meetmeid, mis toetavad üht või mitut liidu 

seatud maaelu arengu alast prioriteeti. 

Raha eraldatakse ainult kooskõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX, võtmata 

arvesse määruse (EL) nr 1305/2013 

erinõudeid. 

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 30 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1306/2013 muutmine  

Määruse (EL) nr 1306/2013 artiklile 6 

lisatakse punkt j: 

 

„j) Euroopa solidaarsuskorpuse poolt 

määruse (EL) 2017/XXX kohaselt 

rakendatavad meetmed, mis toetavad üht 

või mitut liidu seatud põllumajanduse ja 

maaelu arengu alast prioriteeti, eelkõige 

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 51 

lõike 1 teises lõigus osutatud meetmed. 

Raha eraldatakse ainult kooskõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX, võtmata 

arvesse fonde käsitlevate määruste 

erinõudeid. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 31 välja jäetud 

Otsuse nr 1313/2013/EL muutmine  

Otsuse (EL) nr 1313/2013/EL artikli 19 

lõikes 1 lisatakse teise lõigu järele 

järgmine lõik: 

 

„Rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ 

alt saadud rahastamispaketist eraldatakse 

6 000 000 eurot (jooksevhindades), et 

rahastada meetmeid, mida Euroopa 

solidaarsuskorpus rakendab kookõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX ning mis 

toetavad üht või mitut liidu seatud 

kodanikukaitse alast prioriteeti. Raha 

eraldatakse ainult kooskõlas määrusega 

(EL) 2017/XXX, võtmata arvesse otsuse 

nr 1313/2013/EL erinõudeid. 
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