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LÜHISELGITUS  

Solidaarsus on Euroopa Liidu üks alusväärtusi, olles ühtlasi üks eurooplaste põhiväärtusi. 

Võib liialdamata öelda, et Euroopa Liidu edulugu põhineb solidaarsusel. Sellel on tohutu 

potentsiaal luua empaatiat, vastastikust hoolimist ja positiivset suhtlust nii riikide ja rahvaste 

kui ka üksikisikute vahel. Seepärast peaksime solidaarsuse ideed toetama, nii et see oleks 

kindlalt eurooplaste meeltesse juurdunud. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et Euroopa solidaarsuskorpus on selle eesmärgi 

saavutamiseks suurepärane vahend ning tervitas seepärast soojalt ideed, mis esitati 14. 

septembril 2016 kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Sellele järgnes 7. detsembril 2016. aastal 

komisjoni teatis „Euroopa solidaarsuskorpus“ ja 1. juunil 2017 seadusandlik ettepanek. 

Kõikide Euroopa riikide noorte suurem kaasamine solidaarsustegevusse võib tugevdada 

solidaarsust ja ühtekuuluvust kogu Euroopas, samuti aidata lahendada ühiskondlikke 

probleeme ning täita osalevate riikide ja piirkondade rahuldamata vajadusi. Lisaks toetab see 

noorte isiklikku ja tööalast arengut väärtuslike oskuste omandamise kaudu. 

Arvamuse koostaja toetab Euroopa solidaarsuskorpust, mis keskenduks kahte liiki tegevusele: 

ühelt poolt solidaarsusprojektidele ja vabatahtlikule tööle, teiselt poolt praktikale ja tööle 

suunamisele. Kui esimene peaks kahtlemata olema tulevase Euroopa solidaarsuskorpuse alus, 

kujutab teine endast olulist võimalust noortel siseneda tööturule ja omandada kogemusi, et 

saada kvaliteetseid töökohti. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku eelarve jagunemist 

nende kahe tegevusliigi vahel veidi muuta, suurendades rahalist toetust praktikale ja 

töövõimalustele 30 %-ni. 

Kogusumma 341 500 000 eurot, mis on ette nähtud Euroopa solidaarsuskorpuse 

rakendamiseks kuni 31. detsembrini 2020, võimaldab kaasata solidaarsustegevustesse 100 

000 noort. Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut võtta see summa kasutusele 

erinevatest olemasolevate ELi programmidest, sealhulgas 35 000 000 eurot Euroopa 

Sotsiaalfondist. Ta leiab siiski, et suurem osa tuleb Erasmus+ programmi assigneeringutest, 

mis on mõeldud Euroopa vabatahtliku teenistuse rahastamiseks, mis kuuluks nüüd käesoleva 

määrusega toetatud tegevuse hulka. 

Arvamuse koostaja loodab, et ettepanek tugineb kogemustele ja parimatele tavadele, mis on 

välja töötatud Euroopa vabatahtliku teenistuse raames, ning arendab sünergiat ja vastastikust 

täiendavust teiste ELi fondide ja programmidega, et täita oma potentsiaali võimalikult suures 

ulatuses. 

Regionaalarengukomisjoni arvates on lihtsustamismeetmed äärmiselt olulised, et suurendada 

ELi eelarvest toetatava projekti tulemuslikkust ja tõhusust. Seepärast on arvamuse koostaja 

esitanud mõned muudatused, mis on kooskõlas selle põhimõttega ning tagavad, et rahastuse 

saajaid ei koormataks ebavajalike nõuete ja formaalsustega.  

Lõpuks usub arvamuse koostaja, et Euroopa solidaarsuskorpusel on tugev positiivne mõju 

mitte ainult selles osalevatele noortele, vaid ka piirkondlikele ja kohalikele kogukondadele, 

ning seetõttu on ta soovinud tugevdada kohalikku ja piirkondlikku mõõdet. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon 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) 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, samuti suurendab see noorte 

huvi ühise Euroopa projekti vastu. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) 7. detsembri 2016. aasta teatises 

„Euroopa solidaarsuskorpus“18 rõhutas 

komisjon vajadust tugevdada 

solidaarsustöö aluseid kogu Euroopas, 

pakkuda noortele rohkem ja paremaid 

võimalusi eri valdkondi hõlmavaks 

solidaarsustegevuseks ning toetada 

riiklikke ja kohalikke osalejaid nende 

püüdlustes tulla toime eri probleemide ja 

kriisidega. Teatisega käivitati Euroopa 

solidaarsuskorpuse esimene etapp, mille 

puhul kasutatakse mitmesuguseid liidu 

programme, et pakkuda noortele üle kogu 

ELi võimalusi teha vabatahtlikku tööd, 

praktikat või leida töö. Kõnealuse tegevuse 

korral tuleks olenemata sellest, kas see 

toimub enne või pärast käesoleva määruse 

jõustumist, jätkata nende eeskirjade ja 

(3) 7. detsembri 2016. aasta teatises 

„Euroopa solidaarsuskorpus“18 rõhutas 

komisjon vajadust tugevdada 

solidaarsustöö aluseid kogu Euroopas, 

pakkuda noortele rohkem ja paremaid 

võimalusi eri valdkondi hõlmavaks 

solidaarsustegevuseks ning toetada 

riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 

osalejaid nende püüdlustes tulla toime eri 

probleemide ja kriisidega. Teatisega 

käivitati Euroopa solidaarsuskorpuse 

esimene etapp, mille puhul kasutatakse 

mitmesuguseid liidu programme, et 

pakkuda noortele üle kogu ELi 

vabatahtliku töö, praktika- ja 

töövõimalusi ning vahendeid isiklikuks 

arenguks. Kõnealuse tegevuse korral 

tuleks olenemata sellest, kas see toimub 
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tingimuste kohaldamist, mis on sätestatud 

vastava liidu programmi raames, millest 

tegevust Euroopa solidaarsuskorpuse 

esimeses etapis rahastati. 

enne või pärast käesoleva määruse 

jõustumist, jätkata nende eeskirjade ja 

tingimuste kohaldamist, mis on sätestatud 

vastava liidu programmi raames, millest 

tegevust Euroopa solidaarsuskorpuse 

esimeses etapis rahastati. 

_________________ _________________ 

18 Komisjoni 7. detsembri 2016. aasta teatis 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele „Euroopa 

solidaarsuskorpus“, COM(2016) 942 

(final). 

18 Komisjoni 7. detsembri 2016. aasta teatis 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele „Euroopa 

solidaarsuskorpus“, COM(2016) 942 

(final). 

 

Muudatusettepanek  3 

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 

liikmesriikide kogukondade hüvanguks, 

omandades samas väärtuslikke kogemusi, 

teadmisi, 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. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Noortele pakutav 

solidaarsustegevus peaks olema kvaliteetne 

(5) Noortele pakutav 

solidaarsustegevus peaks olema 
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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. 

kvaliteetne, võtma arvesse nende oskusi ja 

olema tihedalt seotud ühiskonna 

arenguga selles mõttes, et see peaks 

vastama peamistele ühiskondlikele 

probleemidele, aitama tugevdada 

kohalikke kogukondi ja sotsiaalset 

sidusust, pakkuma noortele võimaluse 

omandada väärtuslikke teadmisi, oskusi ja 

pädevusi, olema noorte jaoks taskukohane 

ning seda tuleks rakendada ohututes ja 

tervislikes tingimustes. 

 

Muudatusettepanek  5 

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 

(6) Euroopa solidaarsuskorpus oleks 

kogu liidu solidaarsustegevuse peamine 

kontaktpunkt, kus kedagi ei 

diskrimineerita tema 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 piirkondade, 

linnade ja kohalike kogukondade 

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 võrgustiku ning 

programmiga „Noorte liikuvus“. Lisaks 

tuleks tagada olemasolevate seotud kavade, 

eelkõige liikmesriikide solidaarsuskavade 
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head tavad. ja noorte liikuvuse kavade ning Euroopa 

solidaarsuskorpuse vaheline vastastikune 

täiendavus ka piirkondlikul ja kohalikul 

tasandil, võttes vajaduse korral aluseks 

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  6 

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 

Sotsiaalfond, 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 ning 

täiendavuses muude liidu 

poliitikavaldkondade, näiteks 

ühtekuluvuspoliitikaga, ilma et see 

kahjustaks Euroopa solidaarsuskorpuse 

kui sellise rakenduskavasid, vastavalt 

olemasolevatele vahenditele ja seoses 

nende kasutuselevõtuga. 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. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Euroopa solidaarsuskorpus peaks 

avama noortele uusi võimalusi teha 

vabatahtlikku tööd, praktikat või tööd 

solidaarsusega seotud valdkondades, 

samuti töötada välja ja arendada nende 

enda algatusel põhinevaid 

solidaarsusprogramme. Kõnealused 

võimalused peaksid aitama edendada 

noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset, 

ühiskondlikku ja erialast arengut. Euroopa 

solidaarsuskorpus peaks toetama ka 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate ja 

organisatsioonide võrgustikutegevust, 

samuti meetmeid, mis aitavad tagada 

toetatava tegevuse kvaliteeti ja parandada 

tegevuse käigus omandatud õpiväljundite 

valideerimist. 

(8) Euroopa solidaarsuskorpus peaks 

avama noortele uusi võimalusi teha 

vabatahtlikku tööd, praktikat või tööd 

solidaarsusega seotud valdkondades, 

samuti töötada välja ja arendada nende 

enda algatusel põhinevaid riikidevahelisi 

ja piiriüleseid programme ja 

solidaarsusprojekte. Kõnealused 

võimalused peaksid aitama edendada 

noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset, 

ühiskondlikku ja erialast arengut, toetama 

tõelist Euroopa kodakondsust ja 

suurendama noorte solidaarsust, 

eesmärgiga parandada nende edaspidist 

juurdepääsu tööturule. Euroopa 

solidaarsuskorpus peaks toetama ka 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate ja 

organisatsioonide võrgustikutegevust, 

võimaldades neil parimaid tavasid 

vahetada, samuti peaks see toetama 

meetmeid, mis aitavad tagada toetatava 

tegevuse kvaliteeti ja parandada tegevuse 

käigus omandatud õpiväljundite 

valideerimist. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Solidaarsusega seotud valdkonna 

praktika- või töökohad võivad pakkuda 

noortele täiendavaid võimalusi alustada 

tegevust tööturul, aidates samas kaasa 

peamiste ühiskonnaprobleemide 

lahendamisele. See võib aidata suurendada 

noorte tööalast konkurentsivõimet ja 

töösuutlikkust, lihtsustades samas nende 

üleminekut hariduse omandamiselt tööellu, 

(10) Solidaarsusega seotud valdkonna 

praktika- või töökohad võivad pakkuda 

noortele täiendavaid võimalusi, tagades 

vajaliku aluse tegevuse alustamiseks 
tööturul, aidates samas kaasa peamiste 

ühiskonnaprobleemide lahendamisele. See 

võib aidata suurendada noorte tööalast 

konkurentsivõimet ja töösuutlikkust, 

lähtudes ühtlasi igaühe isiklikest 
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mis on nende tööturuvõimaluste 

suurendamise seisukohast peamise 

tähtsusega. Euroopa solidaarsuskorpuse 

pakutavat praktikat peaks tasustama osalev 

organisatsioon ja see peaks vastama 

kvaliteedipõhimõtetele, mis on esitatud 

nõukogu 10. märtsi 2014. aasta soovituses 

praktika kvaliteediraamistiku kohta21. 

Pakutavad praktika- ja töökohad peaksid 

noortele olema esimeseks sammuks 

tööturule sisenemisel ning seetõttu peaks 

nendega kaasnema asjakohane töö- või 

praktikajärgne toetus. Praktika ja töö 

korraldamist peaksid hõlbustama 

asjaomased tööturu osalised, eelkõige 

avaliku ja erasektori tööhõiveasutused, 

sotsiaalpartnerid ja kaubanduskojad. 

Nemad kui osalevad organisatsioonid 

peaksid saama taotleda rahastamist 

Euroopa solidaarsuskorpuse pädeva 

rakendusstruktuuri kaudu, pidades silmas 

seda, et nad on vahendajateks noorte 

osalejate ja solidaarsussektoris praktika- ja 

töökohti pakkuvate tööandjate vahel. 

oskustest, lihtsustades samas nende 

üleminekut hariduse omandamiselt tööellu, 

mis on nende tööturuvõimaluste 

suurendamise seisukohast peamise 

tähtsusega. Euroopa solidaarsuskorpuse 

pakutavat praktikat peaks tasustama osalev 

organisatsioon ja see peaks põhinema 

kvaliteedipõhimõtetele, mis on esitatud 

nõukogu 10. märtsi 2014. aasta soovituses 

praktika kvaliteediraamistiku kohta21. 

Pakutavad praktika- ja töökohad peaksid 

noortele olema esimeseks sammuks 

tööturule sisenemisel ning seetõttu peaks 

nendega kaasnema asjakohane töö- või 

praktikajärgne toetus. Praktika ja töö 

korraldamist peaksid hõlbustama 

asjaomased tööturu osalised, eelkõige 

avaliku ja erasektori tööhõiveasutused, 

sotsiaalpartnerid ja kaubanduskojad. 

Nemad kui osalevad organisatsioonid 

peaksid saama taotleda rahastamist 

Euroopa solidaarsuskorpuse pädeva 

rakendusstruktuuri kaudu, pidades silmas 

seda, et nad on vahendajateks noorte 

osalejate ja solidaarsussektoris praktika- ja 

töökohti pakkuvate tööandjate vahel. 

_________________ _________________ 

21 Nõukogu 10. märtsi 2014. aasta soovitus 

praktika kvaliteediraamistiku kohta 

(ELT C 88, 27.3.2014, lk 1). 

21 Nõukogu 10. märtsi 2014. aasta soovitus 

praktika kvaliteediraamistiku kohta 

(ELT C 88, 27.3.2014, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Noorte algatusvõime on ühiskonna 

ja tööturu jaoks oluline väärtus. Euroopa 

solidaarsuskorpus peaks aitama 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 endast kujutama võimalust 

(11) Noorte algatusvõime on ühiskonna 

ja tööturu jaoks oluline väärtus. Euroopa 

solidaarsuskorpus peaks aitama seda 

aspekti edendada, pakkudes noortele 

võimaluse töötada välja ja viia ellu omi 

projekte, mille eesmärk on tegeleda 

konkreetsete probleemidega oma kohaliku 

kogukonna hüvanguks, eelkõige 

kogukondades, mis asuvad eraldatud 
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katsetada ideid ja toetada noori 

solidaarsusmeetmete edasiviivaks jõuks 

olemisel. Need projektid võiksid olla ka 

hüppelauaks edasises solidaarsustegevuses 

osalemisele ning esimeseks sammuks, et 

julgustada Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalejaid ise ettevõtjaks hakkama või 

solidaarsus-, mittetulundus- ja noortega 

seotud valdkondades ühendusi, 

valitsusväliseid organisatsioone või muid 

organisatsioone moodustama. 

piirkondades või äärealadel. Need 

projektid peaksid endast kujutama 

võimalust katsetada ideid ja toetada noori 

solidaarsusmeetmete edasiviivaks jõuks 

olemisel. Need projektid võiksid olla ka 

hüppelauaks edasises solidaarsustegevuses 

osalemisele ning esimeseks sammuks, et 

julgustada Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalejaid ise ettevõtjaks hakkama või 

solidaarsus-, mittetulundus- ja noortega 

seotud valdkondades ühendusi, 

valitsusväliseid organisatsioone või muid 

organisatsioone moodustama. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

Euroopa solidaarsuskorpuse raames 

pakutavate töö- või praktikakohtade ja 

muude võimaluste kvaliteedi tagamisele, 

pakkudes osalejatele eelkõige koolitust, 

keeleabi, kindlustust, haldusalast ja töö- 

või praktikajärgset toetust, samuti Euroopa 

solidaarsuskorpuse kogemuse najal 

omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste 

valideerimist. 

(13) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

Euroopa solidaarsuskorpuse raames 

pakutavate töö- või praktikakohtade ja 

muude võimaluste kvaliteedi tagamisele, 

pakkudes osalejatele eelkõige koolitust, sh 

kultuuriteadlikkust ja keeleabi, 

kindlustust, haldusalast, logistilist ning 

töö- või praktikaeelset ja -järgset toetust, 

samuti Euroopa solidaarsuskorpuse 

kogemuse najal omandatud teadmiste, 

oskuste ja pädevuste valideerimist. Juhul 

kui osalejate tegevust kavatsetakse läbi 

viia ohtlikus keskkonnas (nt pärast 

katastroofi), tuleks neile korraldada 

ennetavad ohutuskursused. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Tagamaks, et Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames korraldatavas 

töös või praktikas osalemine mõjutab 

osalejate isiklikku, haridusalast, sotsiaalset, 

ühiskondlikku ja erialast arengut, tuleks 

osalemise 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. 

(14) Tagamaks, et Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames korraldatavas 

töös või praktikas osalemine mõjutab 

osalejate isiklikku, haridusalast, sotsiaalset, 

ühiskondlikku ja erialast arengut, tuleks 

luua solidaarsuskorpuse vabatahtlikus 

töös omandatud oskuste tunnustamise 

süsteem ja osalemise läbi omandatud 

teadmised, oskused ja pädevused ehk 

õpiväljundid tuleks 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. 

_______________ _________________ 

22 Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 

soovitus mitteformaalse ja informaalse 

õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 

22.12.2012, lk 1). 

22 Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 

soovitus mitteformaalse ja informaalse 

õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 

22.12.2012, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Kasutusele tuleks võtta 

kvaliteedimärgis, mis aitab tagada, et 

osalevate organisatsioonide õigused ja 

kohustused vastavad kogu 

solidaarsuskogemuse eri etappide vältel 

Euroopa solidaarsuskorpuse harta 

põhimõtetele ja nõuetele. 

Kvaliteedimärgise saamine peaks olema 

osalemise eeltingimuseks, kuid see ei 

tohiks automaatselt kaasa tuua rahastamist 

Euroopa solidaarsuskorpuse raames. 

(15) Kasutusele tuleks võtta 

kvaliteedimärgis, mis aitab tagada, et 

osalevate organisatsioonide õigused ja 

kohustused vastavad kogu 

solidaarsuskogemuse eri etappide vältel 

Euroopa solidaarsuskorpuse harta 

põhimõtetele ja nõuetele. Liidu tasandil 

tunnustatud ühistel kriteeriumidel 

põhineva kvaliteedimärgise saamine peaks 

olema osalemise eeltingimuseks, kuid see 

ei tohiks automaatselt kaasa tuua 

rahastamist Euroopa solidaarsuskorpuse 

raames. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Et tõsta Euroopa 

solidaarsuskorpuse rakendamise ja 

tegevuse kvaliteeti ning edendada selle 

tegevuse käigus omandatud pädevuste 

kindlakstegemist ja valideerimist, peaks 

rakendusasutusi, osalevaid organisatsioone 

ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalevaid 

noori aitama Euroopa solidaarsuskorpuse 

ressursikeskus. 

(16) Et tõsta Euroopa 

solidaarsuskorpuse rakendamise ja 

tegevuse kvaliteeti ning edendada selle 

tegevuse käigus omandatud pädevuste 

kindlakstegemist, valideerimist ja 

kinnitamist, peaks rakendusasutusi, 

osalevaid organisatsioone ja Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalevaid noori aitama 

Euroopa solidaarsuskorpuse 

ressursikeskus. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaali tuleks pidevalt edasi arendada, et 

tagada lihtne juurdepääs Euroopa 

solidaarsuskorpusele ja võimaldada nii 

huvitatud isikutele kui ka 

organisatsioonidele üks koht näiteks 

registreerimise, profiilide ja võimaluste 

kindlakstegemise ja sobitamise, 

võrgustikutegevuse ja virtuaalse 

teabevahetuse, internetikoolituse, keeleabi 

ja töö- või praktikajärgse toetuse, aga ka 

muude tulevikus tekkida võivate kasulike 

funktsioonide jaoks. 

(17) Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaali tuleks pidevalt edasi arendada, et 

soodustada lihtsat juurdepääsu Euroopa 

solidaarsuskorpusele ja võimaldada nii 

huvitatud isikutele kui ka 

organisatsioonidele üks koht muu hulgas 

vabatahtliku töö kohtadest teavitamise, 
registreerimise, profiilide ja võimaluste 

kindlakstegemise ja sobitamise, 

võrgustikutegevuse ja virtuaalse 

teabevahetuse, internetikoolituse, keeleabi 

ja töö- või praktikajärgse või -eelse toetuse, 

aga ka muude tulevikus tekkida võivate 

kasulike funktsioonide jaoks, mis peaksid 

olema seotud ühiskonna arenguga. 

Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis 

osutatavad teenused peaksid edendama ja 

täiendama osalevate organisatsioonide 

poolt juba pakutavaid teenuseid. Tuleks 

tagada koostalitlusvõime Euroopa 

noorteportaaliga. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et tagada Euroopa 

solidaarsuskorpusesse panustavate 

programmide poolt toetatava tegevuse 

järjepidevus, tuleks solidaarsustööks või-

praktikaks ning solidaarsusprojektideks 

antav rahaline toetus soovituslikult jagada 

nii, et 80 % sellest eraldatakse vabatahtliku 

töö kohtade ja solidaarsusprojektide ning 

20 % praktika- ja töökohtade jaoks. 

(19) Selleks et tagada Euroopa 

solidaarsuskorpusesse panustavate 

programmide poolt toetatava tegevuse 

järjepidevus, tuleks solidaarsustööks või -

praktikaks ning solidaarsusprojektideks 

antav rahaline toetus soovituslikult jagada 

nii, et 70% sellest eraldatakse vabatahtliku 

töö kohtade ja solidaarsusprojektide ning 

30 % praktika- ja töökohtade jaoks. 

 

Muudatusettepanek  16 

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 peaks osalevatel 

riikidel olema võimalik teha kooskõlas 

Euroopa solidaarsuskorpuse eeskirjadega 

kättesaadavaks täiendavaid riiklikke, 

piirkondlikke või kohalikke rahalisi 

vahendeid. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Kodanikukaitse ja humanitaarabi 

ei saa sõltuda Euroopa 

solidaarsuskorpuse koosseisus teenivatest 

noortest. Komisjon ja liikmesriigid 

peaksid tagama jätkuvad investeeringud 

struktureeritud kodanikukaitsesse ja 

humanitaarabisse. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Euroopa solidaarsuskorpus peaks 

lisaks liikmesriikide osalemisele olema 

avatud ka teiste riikide osalemisele 

nendega sõlmitud kahepoolsete 

kokkulepete alusel. See osalus peaks 

vajaduse korral põhinema täiendavatel 

assigneeringutel, mis tuleks teha 

kättesaadavaks asjaosaliste riikidega 

kokkulepitava korra kohaselt. 

(22) Eriti piiriüleste programmide 

puhul peaks Euroopa solidaarsuskorpus 

olema lisaks liikmesriikide osalemisele 

avatud ka teiste riikide, eelkõige Euroopa 

Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 

riikide, idapartnerluse riikide, Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud riikide, 

ühinevate riikide, kandidaatriikide ja 

potentsiaalsete kandidaatriikide 
osalemisele nendega sõlmitud kahepoolsete 

kokkulepete alusel. See osalus peaks 

vajaduse korral põhinema täiendavatel 

assigneeringutel, mis tuleks teha 

kättesaadavaks asjaosaliste riikidega 

kokkulepitava korra kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Euroopa solidaarsuskorpus peaks 

olema suunatud noortele vanuses 18–30 

aastat. Euroopa solidaarsuskorpuse 

pakutavas tegevuses osalemiseks peaks 

olema vaja end eelnevalt Euroopa 

solidaarsuskorpuse portaalis registreerida. 

(23) Euroopa solidaarsuskorpus peaks 

olema suunatud noortele vanuses 18–30 

aastat. Euroopa solidaarsuskorpuse 

pakutavas tegevuses osalemiseks peaks 

olema vaja end eelnevalt Euroopa 

solidaarsuskorpuse portaalis registreerida. 

Vajaduse korral tuleks ette näha teisi 

vahendeid, mis täiendaksid kõnealust 

registreerimisvahendit, et hõlbustada 

kõigi noorte inimeste, eriti kõige 

haavatavamate noorte ja digitaalse 

kirjaoskuseta noorte osalemist. Selleks 

võiks kasutada juba olemasolevaid 

taotlusprotsesse, mida pakuvad 

koordineerivad ja saatjaorganisatsioonid. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) On vaja edendada laiemat 

poliitilist strateegiat, mille eesmärk on 

luua Euroopas vabatahtliku tegevuse 

jaoks soodne keskkond ja mis ei dubleeri 

käimasolevaid programme, vaid pigem 

tugevdab olemasolevaid edukaid algatusi, 

nagu Euroopa vabatahtlik teenistus. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 b) Noorte liikuvust tuleks tagada ka 

EuRail Youthpassi programmi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  22 

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 

(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. On oluline, 

et riiklikud ametid kataksid noorte 

reisikulud juba eelnevalt, et nad ei peaks 

hiljem hüvitamist taotlema. Samuti 
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õiguslikud ja halduslikud takistused. See 

tähendaks 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. 

peaksid osalevad riigid püüdma võtta kõik 

vajalikud meetmed, et kõrvaldada Euroopa 

solidaarsuskorpuse laitmatu toimimise 

õiguslikud ja halduslikud takistused. See 

tähendaks 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  23 

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. 

(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, 

avalik ja läbipaistev 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. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Üksus, kes soovib rahastamist, et 

pakkuda töö- või praktikakohta Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames, peaks 

eeltingimusena olema eelnevalt saanud 

kvaliteedimärgise. Seda tingimust ei tuleks 

kohaldada füüsiliste isikute suhtes, kes 

taotlevad toetust oma 

solidaarsusprojektidele mõne Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejate 

mitteametliku rühma nimel. 

(26) Üksus, kes soovib rahastamist, et 

pakkuda töö- või praktikakohta Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames, peaks 

eeltingimusena olema eelnevalt saanud 

kvaliteedimärgise. Seda tingimust ei tuleks 

kohaldada füüsiliste isikute suhtes, kes 

taotlevad toetust oma programmidele ja 

solidaarsusprojektidele mõne Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejate 

mitteametliku rühma nimel. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Projektide kvaliteedi hindamisel 

peaks üheks oluliseks kriteeriumiks olema 

kohalike kogukondade vajadused ja 

ootused. Vastavalt sellele tuleks 

kehtestada asjakohased näitajad ja neid 

igal aastal uuesti hinnata. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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. 

(28) Euroopa solidaarsuskorpuse 

toetatavate meetmetega kaasnevate 

võimaluste ja tulemuste asjakohane 

sihtrühmadeni viimine, reklaamimine ja 

levitamine tuleks tagada nii Euroopa, 

riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul 
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Sihtrühmadeni viimisel ning reklaami- ja 

levitamistegevuses tuleks tugineda kõigile 

Euroopa solidaarsuskorpuse 

rakendusasutustele, kaasates vajaduse 

korral teised peamised sidusrühmad. 

tasandil. Sihtrühmadeni viimisel ning 

reklaami- ja levitamistegevuses tuleks 

tugineda kõigile Euroopa 

solidaarsuskorpuse rakendusasutustele, 

kaasates vajaduse korral teised peamised 

sidusrühmad, ning tekitamata rohkem 

bürokraatiat. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Euroopa solidaarsuskorpuse 

rahaliselt usaldusväärse rakendamise ja 

hoolika seire tagamiseks riiklikul tasandil 

on tähtis kasutada olemasolevaid riigi 

ametiasutusi, mis on määratud määruse 

(EL) nr 1288/2013 III peatükis osutatud 

meetmete haldamiseks. 

(31) Euroopa solidaarsuskorpuse 

rahaliselt usaldusväärse rakendamise ja 

hoolika seire tagamiseks riiklikul tasandil 

on tähtis kasutada ja vajadusel tugevdada 

olemasolevaid riigi ametiasutusi, mis on 

määratud määruse (EL) nr 1288/2013 III 

peatükis osutatud meetmete haldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju,26 peaks komisjon võtma 

vastu tööprogrammid ning teavitama 

sellest Euroopa Parlamenti ja nõukogu. 

Tööprogrammides tuleks sätestada nende 

rakendamiseks vajalikud meetmed 

kooskõlas Euroopa solidaarsuskorpuse 

üldiste ja konkreetsete eesmärkidega, 

toetuste valiku- ja määramiskriteeriumid 

ning kõik muud vajalikud aspektid. 

Tööprogrammid ja kõik nende muudatused 

tuleks vastu võtta rakendusaktidega 

vastavalt kontrollimenetlusele. 

(35) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju,26 peaks komisjon võtma 

vastu tööprogrammid ning teavitama 

sellest Euroopa Parlamenti ja nõukogu. 

Tööprogrammides tuleks sätestada nende 

rakendamiseks vajalikud 

rakendusmeetmed kooskõlas Euroopa 

solidaarsuskorpuse üldiste ja konkreetsete 

eesmärkidega, toetuste valiku- ja 

määramiskriteeriumid ning kõik muud 

vajalikud aspektid. Tööprogrammid ja kõik 

nende muudatused tuleks vastu võtta 

rakendusaktidega vastavalt 
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kontrollimenetlusele. 

_________________ _________________ 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1). 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

luua Euroopa solidaarsuskorpus ei suuda 

liikmesriigid täielikult saavutada, küll aga 

saab seda selle ulatuse ja toime tõttu 

paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale. 

(36) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

luua Euroopa solidaarsuskorpus ei suuda 

saavutada liikmesriigid üksi, küll aga saab 

seda selle ulatuse ja toime tõttu paremini 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (40 a) Pidades silmas programmi 

suhteliselt väikest eelarvet, tuleks 
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Euroopa solidaarsuskorpusesse määratud 

komisjoni töötajad ümber paigutada, nii 

et see ei tooks kaasa täiendavat 

finantsmõju. 

 

Muudatusettepanek  31 

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, 

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; 

(1) „solidaarsustegevus“ – tegevus, 

mille eesmärk on kogukonna või terve liidu 

hüvanguks lahendada peamisi 

ühiskondlikke küsimusi, 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 (sh uute 

tehnoloogiate), tööhõive, soolise 

võrdõiguslikkuse, ettevõtluse (eriti 

sotsiaalse ja kestliku ettevõtluse), 

kodanikuaktiivsuse ja demokraatliku 

osaluse, noorsootöö, keskkonna ja 

looduskaitse, kliimameetmete, 

suurõnnetuste ärahoidmise, nendeks 

valmisoleku ja nende tagajärgedest 

taastamise, põllumajanduse (sh sotsiaalse 

põllumajanduse) ja maaelu arengu, toidu 

ja muude toodete jagamise, tervise ja 

heaolu, loovuse ja kultuuri, kehakultuuri ja 

spordi, sotsiaalabi ja hoolekande, 

sotsiaalse kaasatuse (eelkõige tõrjutud 

kogukondades), eakate, puudega inimeste 

ja kõrvalist abi vajavate inimeste jaoks 

korraldatava tegevuse, 

põlvkondadevahelise solidaarsuse, 

kolmandate riikide kodanike vastuvõtu ja 

integratsiooni, territoriaalse koostöö ja 

ühtekuuluvuse valdkonnas; sellist tegevust 

peab iseloomustama tähtajalisus, selged 

eesmärgid, sisu, ülesanded, struktuur ja 

raamistik; ning tuleb tagada asjakohane 

rahaline toetus; 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) „osaleja“ – noor, kes on 

registreerunud Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaalis ja võtab osa Euroopa 

solidaarsuskorpuse solidaarsustegevusest, 

mida pakub mõni osalev organisatsioon; 

(2) „osaleja“ – 18–30aastane noor, kes 

on registreerunud Euroopa 

solidaarsuskorpuse portaalis ja võtab osa 

Euroopa solidaarsuskorpuse 

solidaarsustegevusest või -projektist, mida 

pakub mõni kvaliteedimärgisega 

sertifitseeritud osalev organisatsioon; 

 

Muudatusettepanek  33 

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 puude, õpiraskuste, majanduslike või 

sotsiaalsete takistuste, terviseprobleemide, 

sotsiaalsete või geograafiliste tõkete või 

mis tahes diskrimineerimise tõttu; 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) „osalev organisatsioon“ – iga 

avalik-õiguslik või eraõiguslik üksus, 

millele on antud Euroopa 

solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis ja mis 

pakub Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalejale töö- või praktikakohta või viib 

Euroopa solidaarsuskorpuse raames läbi 

muud tegevust; 

(4) „osalev organisatsioon“ – iga 

avalik-õiguslik või eraõiguslik 

mittetulunduslik üksus, millele on liidu 

tasandil tunnustatud ühiste kriteeriumide 

alusel antud Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgis ja mis pakub Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejale töö- või 

praktikakohta või viib Euroopa 

solidaarsuskorpuse raames läbi muud 
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tegevust; 

 

Muudatusettepanek  35 

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 

arenguks ning mis aitab ühtlasi kaasa 

nende tööalase konkurentsivõime 

parandamisele; 

(6) „vabatahtlik töö“ – kuni kaksteist 

kuud kestev tasustamata 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 ja sotsiaalseks arenguks; 

sellist tegevust peab iseloomustama 

tähtajalisus, selged eesmärgid, sisu, 

ülesanded, struktuur, raamistik ja 

juhendamine; ning asjakohane 

finantstoetus; vabatahtlikku tööd ei tohi 

kasutada palgatöö asendamiseks või 

korvamiseks; 

_________________  

32 Üldise põhimõtte kohaselt viis päeva 

nädalas ja seitse tundi ööpäevas pidevalt 

toimuv tegevus. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

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 

(7) „vabatahtlike rühmade töö või 

praktika“ – kaks nädalat kuni kaks kuud 

kestev töö või praktika, mille on 

korraldanud osalev organisatsioon ja mis 

võimaldab eri osalevatest riikidest pärit 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate 
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kogukonnale kasulikus teenistusprojektis 

koos tegutseda, täites kas füüsilisi või 

intellektuaalseid tööülesandeid; 

rühmadel ühise eesmärgi nimel 

vabatahtlikult mõnes kogukonnale 

kasulikus teenistusprojektis koos tegutseda, 

täites kas füüsilisi või intellektuaalseid 

tööülesandeid; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) „praktika“ – 2–12 kuud kestev 

tööpraktika periood, mida tasustab Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejat võõrustav 

organisatsioon ja mis põhineb kirjalikul 

praktikalepingul, mis hõlmab õppe- ja 

koolituskomponenti, ning mida 

rakendatakse eesmärgiga omandada 

tööalase konkurentsivõime parandamiseks 

praktilisi ja tööalaseid kogemusi ning 

lihtsustada üleminekut tööellu; 

(8) „praktika“ – 2–12 kuud kestev 

tähtajaline tööpraktika periood, mida 

tasustab Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalejat võõrustav organisatsioon ja mis 

põhineb kirjalikul praktikalepingul, mis 

hõlmab õppe- ja koolituskomponenti, 

selgeid eesmärke, sisu, ülesandeid, 

struktuuri ja raamistikku, ning mida 

rakendatakse eesmärgiga omandada 

tööalase konkurentsivõime parandamiseks 

praktilisi ja tööalaseid teadmisi ja 

kogemusi ning lihtsustada üleminekut 

tööellu; praktikat ei tohi kasutada 

palgatöö asendamiseks või korvamiseks; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) „solidaarsusprojekt“ – 2–12 kuud 

kestev kohalik algatus, mille on 

kavandanud ja viivad ellu vähemalt viiest 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejast 

koosnevad rühmad, et tegelda oma 

kohaliku kogukonna põhiliste 

probleemidega, sidudes need laiema 

Euroopa vaatenurgaga; 

(10) „solidaarsusprojekt“ – 2–12 kuud 

kestev kohalik, piirkondlik või piiriülene 

algatus, mille on kavandanud ja viivad ellu 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatest 

koosnevad rühmad või osalev 

organisatsioon, et tegelda oma kohaliku 

kogukonna põhiliste probleemidega, 

sidudes need laiema Euroopa 

vaatenurgaga; 
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Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) „kvaliteedimärgis“ – kinnitus, mis 

on Euroopa solidaarsuskorpuse raames töö- 

või praktikakohta pakkuda soovivale 

avalik-õiguslikule või eraõiguslikule 

üksusele või rahvusvahelisele 

organisatsioonile antud pärast menetlust, 

mille eesmärk on tagada kooskõla Euroopa 

solidaarsuskorpuse harta põhimõtete ja 

nõuetega; 

(11) „kvaliteedimärgis“ – kinnitus, mis 

on Euroopa solidaarsuskorpuse raames töö- 

või praktikakohta pakkuda soovivale 

artikli 2 punktis 4 osutatud avalik-

õiguslikule või eraõiguslikule üksusele või 

rahvusvahelisele organisatsioonile antud 

liidu tasandil tunnustatud ühiste 

kriteeriumide alusel ning pärast menetlust, 

mille eesmärk on tagada kooskõla Euroopa 

solidaarsuskorpuse harta põhimõtete ja 

nõuetega; 

 

Muudatusettepanek  40 

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 

asjakohased Euroopa solidaarsuskorpusega 

seotud arengud. 

(14) „Euroopa solidaarsuskorpuse 

portaal“ – veebipõhine vahend, mis toimib 

ühtse kontaktpunktina, pakkudes Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejatele ja 

osalevatele organisatsioonidele asjakohast 

teavet ja internetiteenuseid ja täiendades 

osalevate organisatsioonide poolt juba 

pakutavaid teenuseid, nagu Euroopa 

solidaarsuskorpust käsitleva teabe 

andmine, osalejate registreerimine, 

osalevate organisatsioonide ja osalejate 

ühendamine, töö- või praktikakohtade 

täitmiseks osalejate otsimine, töö- või 

praktikakohtade leidmiseks kuulutamine ja 

nende otsimine, võimalike 

projektipartnerite otsimine, 

kontaktandmete ning praktika-, 

töökohtade ja projektipakkumiste 

haldamine, koolitus-, teabevahetus- ja 

võrgustikutegevus ning võimalustest 

teavitamine, tagasiside mehhanism töö- 

või praktikakohtade kvaliteedi kohta, 
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samuti muud asjakohased Euroopa 

solidaarsuskorpusega seotud arengud, 

tagades samas koostalitlusvõime Euroopa 

noorteportaaliga. 

 

Muudatusettepanek  41 

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 

edendada solidaarsust kui Euroopa 

projekti põhiväärtust, parandades noorte 

inimeste ja organisatsioonide kaasatust 

juurdepääsetavasse ja kvaliteetsesse 

solidaarsustegevusse kui Euroopa 

ühtekuuluvust ja solidaarsust tugevdavasse 

vahendisse, toetades kohalikke ja 

piirkondlikke kogukondi ja liitu tervikuna 

ning võimaldades kiiresti ja tõhusalt 

käivitada projekte, mis pakuksid lahendusi 

ühiskonnaprobleemidele nii liidus kui ka 

kolmandates riikides, kooskõlas kestliku 

arengu tegevuskavaga aastani 2030. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) pakkuda osalevate 

organisatsioonide toel noortele 

solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 

kättesaadavaid võimalusi, aidates neil 

parandada nii oskusi ja pädevusi isiklikuks, 

haridusalaseks, sotsiaalseks, 

ühiskondlikuks ja erialaseks arenguks kui 

ka tööalast konkurentsivõimet ja 

hõlbustada üleminekut tööturule, toetades 

sealhulgas noorte vabatahtlike, 

praktikantide ja töötajate liikuvust; 

(a) pakkuda osalevate 

organisatsioonide toel noortele 

solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 

kättesaadavaid võimalusi, aidates neil 

parandada nii teadmisi, oskusi ja pädevusi 

isiklikuks, haridusalaseks, sotsiaalseks, 

ühiskondlikuks ja erialaseks arenguks kui 

ka tööalast konkurentsivõimet ja 

hõlbustada üleminekut tööturule, toetades 

sealhulgas noorte vabatahtlike, 

praktikantide ja töötajate liikuvust; 
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Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tagada, et Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejatele pakutav 

solidaarsustegevus aitab kaasa 

konkreetsete, ühiskonnas katmata 

vajaduste rahuldamisele ja kogukondade 

tugevdamisele ning on kvaliteetne ja 

nõuetekohaselt valideeritud. 

(b) tagada, et Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalejatele pakutav 

solidaarsustegevus aitab kaasa 

konkreetsete, ühiskonnas oluliste 

probleemide lahendamisele (nt sotsiaalne 

integratsioon, keskkonnakaitse, võitlus 

kliimamuutuse ja looduskatastroofide 

tagajärgedega ja nende leevendamine) 

ning kohalike ja piirkondlike 
kogukondade tugevdamisele ning on 

kvaliteetne ja nõuetekohaselt valideeritud. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa solidaarsuskorpuse 

meetmed on kooskõlas artikli 2 punktis 1 

nimetatud valdkondadega seotud 

asjakohaste poliitikameetmete ja 

programmidega ning Euroopa 

solidaarsuskorpuse tegevusega seotud 

olemasolevate liidu tasandi võrgustikega ja 

täiendavad neid. 

1. Euroopa solidaarsuskorpuse 

meetmed on kooskõlas artikli 2 punktis 1 

nimetatud valdkondadega seotud 

asjakohaste liidu poliitikameetmete ja 

programmidega ning Euroopa 

solidaarsuskorpuse tegevusega seotud 

olemasolevate liidu tasandi võrgustikega ja 

täiendavad neid. 

 

Muudatusettepanek  45 

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 

2. Komisjon ja osalevad riigid teevad 

koostööd tõhususe ja tulemuslikkuse 

saavutamiseks, tagades ühelt poolt sidususe 

riiklike, piirkondlike ja kohalike 

solidaarsuse, hariduse, kutseõppe, 
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ning teiselt poolt Euroopa 

solidaarsuskorpuse meetmete vahel. Need 

meetmed põhinevad asjakohastel headel 

tavadel ja olemasolevatel programmidel. 

mitteformaalse ja informaalse õppe ning 

noortega seotud programmide ja kavade 

ning teiselt poolt Euroopa 

solidaarsuskorpuse meetmete vahel. Need 

meetmed põhinevad asjakohastel headel 

tavadel ja olemasolevatel programmidel. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) solidaarsustöö või -praktika, 

solidaarsusprojektid ja võrgustikutegevus, 

(a) solidaarsusprojektid ja 

võrgustikutegevus; 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) vabatahtliku tööna, praktikana või 

tööna toimuvat solidaarsustööd või -

praktikat, sh üksikisikute piiriüleselt või 

riigisiseselt tehtav töö või praktika ning 

vabatahtlike rühmade töö või praktika; 

(a) vabatahtliku tegevusena, praktikana 

või tööna toimuvat solidaarsustööd või -

praktikat, sh üksikisikute töö või praktika 

ning vabatahtlike rühmade töö või 

praktika; 

 

Muudatusettepanek  48 

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 kohapeal, pidades eelkõige 

silmas häid tavasid vabatahtliku töö ja 

kodanikukaitse valdkonnas. 
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Muudatusettepanek  49 

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) Euroopa solidaarsuskorpuse 

hartas sätestatud standardite kohase 

solidaarsustöö või -praktika kvaliteedi 

tagamiseks ette nähtud meetmeid, sh 

põhjalik koolitus enne ja pärast tööd või 

praktikat, programmi Erasmus+ 

veebipõhise keeletoe kogemustel põhinev 

keeleabi, haldusabi osalejatele ja 

osalevatele organisatsioonidele, kindlustus, 

töö- või praktikajärgne toetus (näiteks 

juhendaja või mentori abil), aga ka sellise 

Euroopa tasandil tunnustatud ja 

noortepassi kogemustel põhineva tõendi 

väljatöötamine, milles tehakse kindlaks, 

dokumenteeritakse ja valideeritakse töö 

või praktika käigus omandatud teadmised, 

oskused ja pädevused; 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) mittetulunduslike 

organisatsioonide, sh 

noorteorganisatsioonide ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

pakutavaid tegevusi ja meetmeid, mis 

toetavad noorte juurdepääsu 

solidaarsustööle või -praktikale ning 

solidaarsusprojektidele või nende 

väljatöötamist; 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Euroopa solidaarsuskorpuse raames 

töö- või praktikakohta pakkuda soovivate 

üksuste jaoks kvaliteedimärgise 

väljatöötamist ja selle haldamist, et tagada 

kooskõla Euroopa solidaarsuskorpuse harta 

põhimõtete ja nõuetega; 

(b) Euroopa solidaarsuskorpuse raames 

töö- või praktikakohta pakkuda soovivate 

üksuste jaoks Euroopa tasandil 

tunnustatud ühiste kriteeriumide põhjal 

välja antava kvaliteedimärgise 

väljatöötamist ja selle haldamist, et tagada 

kooskõla Euroopa solidaarsuskorpuse harta 

põhimõtete ja nõuetega; 

 

Muudatusettepanek  52 

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) kõigis Euroopa Liidu ametlikes 

keeltes kättesaadavate Euroopa 

solidaarsuskorpuse portaali ja muude 

asjakohaste internetiteenuste ning vajalike 

IT-tugisüsteemide ja veebipõhiste 

vahendite loomist, haldamist ja 

ajakohastamist. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 nimetatud summa 

hõlmab jooksevhindades 

294 200 000 euro suurust 

rahastamispaketti1a, mis jaguneb 

järgmiselt: 

 (a)  197 700 000 eurot jooksevhindades 

Erasmus+ programmist; 

 (b)  10 000 000 eurot jooksevhindades 

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programmist; 

 (c)  86 500 000 eurot jooksevhindades 

mittesihtotstarbelisest varust rubriigis 1a 
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(sh kulukohustuste koguvaru). 

 __________________ 

 1a 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. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 nimetatud summa 

hõlmab jooksevhindades 

294 200 000 euro suurust 

rahastamispaketti,33 mida täiendavad 

järgmised vahendid: 

2. Lõikes 1 a nimetatud summat 

täiendavad järgmised vahendid: 

__________________  

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. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Rahalisest toetusest artikli 7 lõike 1 

punktides a ja b osutatud solidaarsustööle 

või -praktikale ning solidaarsusprojektidele 

3. Rahalisest toetusest artikli 7 lõike 1 

punktides a ja b osutatud solidaarsustööle 

või -praktikale ning solidaarsusprojektidele 



 

AD\1138578ET.docx 31/43 PE608.135v02-00 

 ET 

nähakse soovituslikult 80 % ette 

vabatahtlikus töös osalemise ja 

solidaarsusprojektide jaoks ning 20 % 

praktika- ja töökohtade jaoks. 

nähakse soovituslikult 70 % ette 

vabatahtlikus töös osalemise ja 

solidaarsusprojektide jaoks ning 30 % 

praktika- ja töökohtade jaoks. 

 

Muudatusettepanek  56 

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, piirkondlik või kohalik 

omavalitsus võib toetusesaajatele 

võimaldada täiendavaid vahendeid, mida 

hallatakse Euroopa solidaarsuskorpuse 

eeskirjade alusel, ning võib selleks 

kasutada Euroopa solidaarsuskorpuse 

detsentraliseeritud struktuure eeldusel, et ta 

tagab nende struktuuride täiendava 

proportsionaalse rahastamise. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Selleks et lihtsustada 

toetusesaajatele esitatavaid nõudeid, 

tuleks nii palju kui võimalik kasutada 

ühekordseid makseid, ühikuhindu ja 

kindlamääralist rahastamist. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid osalevad Euroopa 

Solidaarsuskorpuses. 

1. Euroopa Solidaarsuskorpuses 

võivad osaleda järgmised riigid: 

 (a) liikmesriigid; 
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 (b) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 

ühinemiseelse strateegiaga hõlmatud 

potentsiaalsed kandidaatriigid kooskõlas 

nendele riikidele liidu programmides 

osalemiseks vastavates raamlepingutes, 

assotsiatsiooninõukogu otsustes või 

muudes sarnastes kokkulepetes 

kehtestatud üldpõhimõtete ja -

tingimustega; 

 (c) Euroopa Majanduspiirkonna 

lepingu osaliseks olevad Euroopa 

Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid 

kooskõlas nimetatud lepingu sätetega; 

 (d) Euroopa naabruspoliitikaga 

hõlmatud riigid, kes on liiduga sõlminud 

liidu programmides osalemist 

võimaldavad lepingud, tingimusel et nad 

sõlmivad liiduga kahepoolse lepingu 

Euroopa Solidaarsuskorpuses osalemist 

käsitlevate tingimuste kohta. 

 Liikmesriigid osalevad Euroopa 

Solidaarsuskorpuses, et tugevdada 

solidaarsuse ja liidu sekkumise kaudu 

sotsiaalset ühtekuuluvust. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Euroopa solidaarsuskorpus on 

avatud ka teiste riikide osalemisele 

nendega sõlmitud kahepoolsete 

kokkulepete alusel. Koostöö põhineb 

vajaduse korral täiendavatel 

assigneeringutel, mis tuleb teha 

kättesaadavaks nende riikidega 

kokkulepitava korra kohaselt. 

2. Euroopa solidaarsuskorpus on 

avatud ka teiste riikide osalemisele 

nendega sõlmitud kahepoolsete ja 

mitmepoolsete kokkulepete alusel, milles 

käsitletakse piiriüleseid projekte ELi 

mittekuuluvate Euroopa riikidega. 

Koostöö põhineb vajaduse korral 

täiendavatel assigneeringutel, mis tuleb 

teha kättesaadavaks nende riikidega 

kokkulepitava korra kohaselt. 
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Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. 17–30aastased Euroopa 

solidaarsuskorpuses osaleda soovivad 

noored peavad end registreerima Euroopa 

solidaarsuskorpuse portaalis. Tööle või 

praktikale asumisel või projekti alguses 

peab registreeritud noor olema siiski 

vähemalt 18aastane ja mitte vanem kui 

30aastane. 

1. 17–30aastased Euroopa 

solidaarsuskorpuses osaleda soovivad 

noored peavad end registreerima Euroopa 

solidaarsuskorpuse portaalis või leidma 

juurdepääsu sellele programmile juba 

olemasolevate taotlusprotsesside kaudu, 

mida pakuvad koordineerivad ja 

saatjaorganisatsioonid. Tööle või 

praktikale asumisel või projekti alguses 

peab registreeritud noor olema siiski 

vähemalt 18aastane ja mitte vanem kui 

30aastane. Noored võivad osaleda selles 

projektis nii sageli, kui nad soovivad, 

sõltumata kättesaadavusest. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Noore taotlust osalemiseks 

pikaajalises programmis ei tohi tagasi 

lükata, kui ta saab projekti eluea jooksul 

30aastaseks. 

 

Muudatusettepanek  62 

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 ja osalevad riigid, et eriti 

suuri jõupingutusi tehakse sotsiaalse 

kaasatuse edendamiseks, eelkõige 

ebasoodsas olukorras olevate noorte 

osavõtuks, pakkudes kõikidele osalejatele 
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tagatud konkreetset vabatahtlike koolitust. 

 

Muudatusettepanek  63 

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 artikli 2 punktis 4 osutatud avalik-

õiguslike või eraõiguslike 

mittetulunduslike üksuste või 

rahvusvaheliste organisatsioonide 

osalusele, kui need on saanud Euroopa 

solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise 

kooskõlas käesoleva määruse 

eesmärkidega, millega tehakse selgete ja 

lihtsete eeskirjade abil juurdepääs 

Euroopa solidaarsuskorpusele lihtsamaks. 

 

Muudatusettepanek  64 

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 regulaarselt 

uuesti ja märgis võidakse tagasi võtta, kuid 

pärast järgmist hindamist võidakse see 

uuesti tagasi anda. Üksuste uuesti 

hindamine on osa artiklis 15 osutatud 

hindamisest ja järelevalvest ja eelkõige 

eduaruandest, mille komisjon avaldab 

2020. aastal. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 
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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 osalevates 

riikides asutatud avalik-õiguslikud või 

eraõiguslikud mittetulunduslikud 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. Rahaliste 

vahendite taotlemine ja jagamine tuleks 

läbi viia viisil, millega tagatakse 

tulemuslik ja kiire lahendus 

ühiskondlikele probleemidele. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erieesmärkide saavutamiseks tehtavaid 

edusamme mõõdetakse järgmiste näitajate 

abil: 

Erieesmärkide saavutamiseks ning töö- ja 

praktikakohtade kvaliteedi tagamiseks 

tehtavaid edusamme hinnatakse järgmiste 

näitajate abil: 

 

Muudatusettepanek  67 

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 riigi, vanuse ja soo kaupa; 
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

riigi, vanuse ja soo kaupa; 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgisega organisatsioonide arv. 

(e) Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgisega organisatsioonide arv 

riikide kaupa. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) selliste osalejate osakaal, kes on 

saanud Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalemise eest tunnistuse, näiteks 

noortepassi, diplomi või muu ametliku 

tunnistuse, riigi, vanuse ja soo kaupa; 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) selliste osalejate osakaal, kes on 

teatanud, et nad on suurendanud oma 

isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja 

ühiskondlikku arengut, riigi, vanuse ja 

soo kaupa; 
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Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e c) selliste osalejate osakaal, kes on 

teatanud, et nad on parandanud oma 

keeleoskust, riigi, vanuse ja soo kaupa; 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e d) selliste osalejate osakaal, kes on 

teatanud, et nad kavatsevad jätkata 

osalemist solidaarsustegevuses, riigi, 

vanuse ja soo kaupa; 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e e) puuetega osalejate osakaal riigi, 

vanuse, soo ning töö- ja praktikakoha liigi 

kaupa. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa solidaarsuskorpuse raames 

luuakse ka tagasiside mehhanism, et 

saada osalejatelt märkusi oma töö- ja 
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praktikakoha kvaliteedi kohta. 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist koostab komisjon 

käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja 

mõju seire üksikasjaliku kava. 

Ilma et see mõjutaks lõiget 1, koostab 

komisjon hiljemalt kuus kuud pärast 

käesoleva määruse jõustumist käesoleva 

määruse väljundite, tulemuste ja mõju seire 

üksikasjaliku kava. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Selleks et hinnata Euroopa 

solidaarsuskorpuse kogemust, avaldab 

komisjon neli aastat pärast ... [käesoleva 

määruse kohaldamise kuupäev] aruande 

parimate tavade kohta, mis võib olla 

edasise poliitika ja 

ühtekuuluvuseesmärkide aluseks. 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 

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 osalevate 

riikidega kõikide Euroopa 

solidaarsuskorpuse toetatud meetmetega 

seotud teabe ja tutvustusmaterjali 

levitamise ning järelmeetmetest 

teavitamise eelkõige IKT lahenduste 

kaudu (nt kõigis Euroopa Liidu ametlikes 

keeltes kättesaadav portaal), pöörates 

erilist tähelepanu võrdsetele võimalustele 
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ja juurdepääsetavusele. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Teabe levitamine aitab ühtlasi 

kaasa liidu poliitiliste prioriteetide üldisele 

tutvustamisele, tingimusel et need on 

seotud käesoleva määruse üldeesmärgiga. 

3. Teabe levitamine aitab ühtlasi 

kaasa liidu poliitiliste prioriteetide üldisele 

tutvustamisele, tingimusel et need on 

seotud käesoleva määruse üldeesmärgiga 

ja pakuvad liidule lisaväärtust ja 

nähtavust. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riigi ametiasutus nimetab 

sõltumatu auditeerimisasutuse. Sõltumatu 

auditeerimisasutus esitab auditiarvamuse 

määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 

60 lõikes 5 osutatud iga-aastase liidu 

vahendite haldaja kinnituse kohta. 

1. Riigi ametiasutus nimetab 

kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega 

sõltumatu auditeerimisasutuse. Sõltumatu 

auditeerimisasutus esitab auditiarvamuse 

määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 

60 lõikes 5 osutatud iga-aastase liidu 

vahendite haldaja kinnituse kohta. 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) määratakse kindlaks riiklike 

büroode sisekontrollistandardid ja nähakse 

riiklike büroode jaoks ette liidu 

toetusvahendite haldamise eeskirjad; 

(a) määratakse kindlaks riiklike 

büroode sisekontrollistandardid ja nähakse 

riiklike büroode jaoks ette liidu 

toetusvahendite haldamise eeskirjad, võttes 

arvesse lihtsustamise nõudeid ja seega 

osalevatele organisatsioonidele 

lisakoormust panemata; 
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Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) Seoses Euroopa 

solidaarsuskorpuse rakendamisega teeb 

Euroopa Komisjon tihedat koostööd 

Euroopa solidaarsuskorpuse määratud 

riikliku bürooga. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon korraldab korrapäraselt 

kohtumisi riiklike büroode võrgustikuga, et 

tagada Euroopa solidaarsuskorpuse ühtne 

rakendamine kõigis osalevates riikides. 

7. Komisjon korraldab korrapäraselt 

kohtumisi riiklike büroode võrgustikuga ja 

muude Euroopa solidaarsuskorpuse 

tegevusse kaasatud sihtrühmadega, et 

tagada Euroopa solidaarsuskorpuse ühtne 

rakendamine kõigis osalevates riikides. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Riiklikud bürood vastutavad 

esmaste kontrollide eest, mida tehakse 

toetusesaajate suhtes nende Euroopa 

solidaarsuskorpuse meetmete osas, mis on 

toetusesaajate ülesandeks usaldatud. 

Kontrollid annavad piisavat kindlustunnet 

selle kohta, et toetusi kasutatakse 

sihipäraselt ja kooskõlas kohaldatavate 

liidu eeskirjadega. 

3. Riiklikud bürood vastutavad 

esmaste kontrollide eest, mida tehakse 

toetusesaajate suhtes nende Euroopa 

solidaarsuskorpuse meetmete osas, mis on 

toetusesaajate ülesandeks usaldatud. 

Kontrollid on proportsionaalsed ja 

asjakohased ning annavad piisavat 

kindlustunnet selle kohta, et toetusi 

kasutatakse sihipäraselt ja kooskõlas 

kohaldatavate liidu eeskirjadega, võttes 

arvesse lihtsustamise nõudeid ja seega 
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osalevatele organisatsioonidele 

lisakoormust panemata. Et 

toetusesaajatele esitatavaid nõudeid 

lihtsustada, tuleb võimalikult palju 

kasutada ühekordseid makseid, 

ühikuhindu ja kindlamääralist 

rahastamist. 

 

Muudatusettepanek  85 

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. 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, 

sealhulgas piiriülesel tasandil võetavaid 

ühismeetmeid, igale meetmele eraldatavat 

orienteeruvat summat, riiklike büroode 

kaudu juhitavate meetmete jaoks eraldatud 

vahendite orienteeruvat jagunemist 

osalevate riikide vahel ning orienteeruvat 

rakendamisgraafikut. 
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