
AD\1174303ET.docx PE629.617v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Regionaalarengukomisjon

2018/0230(COD)

21.1.2019

ARVAMUS

Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: kultuuri- ja hariduskomisjon

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse 
kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Arvamuse koostaja: Ivana Maletić



PE629.617v02-00 2/23 AD\1174303ET.docx

ET

PA_Legam



AD\1174303ET.docx 3/23 PE629.617v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Euroopa solidaarsuskorpus on ELi uus algatus, millega edendatakse solidaarsust kui ELi 
põhiväärtust oma kodanike ja liikmesriikide vahel, ning luuakse noortele võimalused osaleda 
vabatahtlikus tegevuses või töötada oma riigis või välismaal projektides, millest saavad kasu 
kogukonnad ja inimesed kogu Euroopas.

Noortele pakutavad solidaarsustegevused peaksid olema kvaliteetsed selles mõttes, et need 
peaksid hõlmama katmata ühiskondlikke vajadusi, aitama tugevdada kogukondi, pakkuma 
noortele võimaluse omandada väärtuslikke teadmisi, oskusi ja pädevusi, olema noortele 
taskukohased ning neid tuleks ellu viia ohututes ja tervislikes tingimustes. Arvamuse koostaja 
rõhutas eriti, et noortele pakutav solidaarsustegevus peaks olema suunatud neile noortele, kes 
ei õpi ega tööta (NEET-noored).

Vabatahtlik tegevus, nii liidu piires kui ka sellest väljaspool, on mitteformaalse ja informaalse 
õppimise kontekstis rikastav kogemus, mis edendab noorte isiklikku, sotsiaal-hariduslikku ja 
erialast arengut, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet. Arvamuse koostaja 
rõhutas, et vabatahtlikus tegevuses osalejate vabatahtliku tegevusega seotud kulud, mis 
tekivad seoses majutuse, kohaliku transpordi, taskuraha, toitlustamise ning transpordiga oma 
elukohast vabatahtliku tegevuse asukohta ja tagasi, tuleks kogu ulatuses hüvitada. 

Euroopa solidaarsuskorpus pakub noortele võimaluse töötada välja ja viia ellu oma projekte, 
mille eesmärk on tegeleda konkreetsete probleemidega, millest saavad kasu nende oma 
kohalikud või piirkondlikud kogukonnad. Projektid on nö hüppelauaks, et jätkata osalemist 
solidaarsustegevuses, annavad võimaluse katsetada ideid ning toetavad noorte soovi ise 
solidaarsustegevusi algatada. Peale selle on Euroopa solidaarsuskorpuse projektid ka 
esimeseks sammuks, et julgustada Euroopa solidaarsuskorpuses osalejaid ise ettevõtjaks 
hakkama või moodustama solidaarsus-, mittetulundus- ja noortega seotud valdkondades 
ühendusi, vabaühendusi, sotsiaalseid ettevõtteid või muid organisatsioone.

Osalemise eeltingimusena peaks iga Euroopa solidaarsuskorpuses osaleda sooviv üksus 
saama kvaliteedimärgise. Arvamuse koostaja rõhutas, et kvaliteedimärgise nõuetele vastavust 
tuleks uuesti hinnata vähemalt iga kahe aasta tagant ja kui kontrolli käigus ilmneb, et märgise 
andmise tingimused ei ole enam täidetud, võetakse märgis tagasi.

Programmi raames toetatavate meetmetega kaasnevate võimaluste ja tulemuste asjakohane 
sihtrühmadeni viimine, reklaamimine ja levitamine tuleks tagada nii Euroopa, riiklikul, 
piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata 
sotsiaalsetele ettevõtetele ja motiveerida neid toetama Euroopa solidaarsuskorpuse tegevust. 
Selleks et paremini saavutada Euroopa solidaarsuskorpuse programmi eesmärke, peaksid 
komisjon, liikmesriigid ja riiklikud asutused tegema tihedat koostööd omavahel ning 
eelistatavalt vabaühenduste, sotsiaalsete ettevõtete, noorteorganisatsioonide ja kohaliku 
tasandi sidusrühmadega, kellel on solidaarsusmeetmete alal eriteadmised.

Ettepanekuga nähakse üksikisikutele, organisatsioonidele ja institutsioonide tasandil ette 
mitmeid lihtsustusi. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku lihtsustada veelgi kehtivat 
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rahastamiskorda, eelistades lihtsustatud kuluvõimalusi, et muuta teotusesaajatele esitatavad 
nõuded lihtsamaks. Arvamuse koostaja nõustub ettepanekuga kehtestada asjaomase riikliku 
korraldusasutuse sisekontrollistandardid ja näha riiklike korraldusasutuste toetuseks ette liidu 
toetusvahendite haldamise eeskirjad, võttes arvesse lihtsustamisnõudeid ning mitte tekitades 
osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele lisakoormust.

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 ühistele 
väärtustele ja solidaarsusele oma 
kodanike, oma liikmesriikide ja 
põlvkondade vahel. Need ühised 
väärtused annavad suuna liidu tegevusele 
ja tagavad vajaliku ühtsuse, et tulla
Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil toime 
praeguste ja tulevaste 
ühiskonnaprobleemidega, mille 
lahendamisele noored eurooplased oma 
solidaarsust praktikas näidates tahavad 
kaasa aidata.

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, et 
pakkuda noortele rohkem ja paremaid 
võimalusi eri valdkondi hõlmavaks 
solidaarsustegevuseks ning toetada 

(3) 7. detsembri 2016. aasta teatises 
„Euroopa solidaarsuskorpus“18 rõhutas 
komisjon vajadust tugevdada 
solidaarsustöö aluseid kogu Euroopas, et 
pakkuda noortele rohkem ja paremaid 
võimalusi eri valdkondi hõlmavaks 
solidaarsustegevuseks ning toetada 
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riiklikke ja kohalikke osalejaid nende 
püüdlustes tulla toime eri probleemide ja 
kriisidega. Teatisega käivitati Euroopa 
solidaarsuskorpuse esimene etapp, mille 
puhul kasutati mitmesuguseid liidu 
programme, et pakkuda noortele üle kogu 
liidu vabatahtliku tegevuse, praktika- või 
töövõimalusi.

riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
osalejaid nende püüdlustes tulla toime eri 
probleemide ja kriisidega. Teatisega 
käivitati Euroopa solidaarsuskorpuse 
esimene etapp, mille puhul kasutati 
mitmesuguseid liidu programme, et 
pakkuda noortele üle kogu liidu 
vabatahtliku tegevuse, praktika- või 
töövõimalusi.

___________________ __________________

18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa solidaarsuskorpus“ 
(COM(2016) 0942 final).

18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa solidaarsuskorpus“ 
(COM(2016) 0942 final).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Noortele tuleks pakkuda 
solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 
kättesaadavaid võimalusi, mis lubaksid
neil väljendada oma tahet kogukondade 
hüvangule kaasa aidata ning samas 
omandada väärtuslikke kogemusi, oskusi ja 
pädevusi, mis aitavad kaasa nende 
isiklikule, haridusalasele, sotsiaalsele ja 
erialasele arengule ning kodanikutunde 
arendamisele, parandades seeläbi nende 
tööalast konkurentsivõimet. Selline tegevus 
peaks toetama ka noorte vabatahtlike, 
praktikantide ja töötajate liikuvust.

(5) Noortele tuleks pakkuda 
solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 
kättesaadavaid ja kaasavaid võimalusi, mis 
lubavad neil väljendada oma tahet 
kogukondade, sh kohalike kogukondade
hüvangule kaasa aidata ning samas 
omandada väärtuslikke kogemusi, 
teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis aitavad 
kaasa nende isiklikule, haridusalasele, 
sotsiaalsele ja erialasele arengule ning 
kodanikutunde arendamisele, parandades 
seeläbi nende tööalast konkurentsivõimet
riiklikul, piirkondlikul ja Euroopa 
tasandil ning vajaduse korral piiriülesel 
või rahvusvahelisel tasandil. Selline 
tegevus peaks toetama ka noorte 
vabatahtlike, praktikantide ja töötajate 
liikuvust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Noortele pakutavad 
solidaarsustegevused peaksid olema 
kvaliteetsed selles mõttes, et need peaksid 
vastama rahuldamata ühiskondlikele 
vajadustele, aitama tugevdada kogukondi, 
pakkuma noortele võimaluse omandada 
väärtuslikke teadmisi ja pädevusi, olema 
noortele taskukohased ning neid tuleks ellu 
viia ohututes ja tervislikes tingimustes.

(6) Noortele pakutavad 
solidaarsustegevused peaksid olema 
kvaliteetsed ja suunatud just nendele, kes 
ei õpi ega tööta (NEET-noored), selles 
mõttes, et need peaksid vastama 
rahuldamata ühiskondlikele vajadustele, 
aitama tugevdada kohalikke kogukondi ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, pakkuma 
noortele võimaluse omandada väärtuslikke 
teadmisi, oskusi ja pädevusi, olema 
noortele taskukohased ning neid tuleks ellu 
viia ohututes, kaasavates ja tervislikes 
tingimustes.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa solidaarsuskorpus on kogu 
liidus ja sellest väljaspool toimuva 
solidaarsustegevuse ühtne kontaktpunkt. 
Tuleks tagada kooskõla ja vastastikune 
täiendavus muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja programmidega. 
Euroopa solidaarsuskorpus tugineb 
varasemate ja praeguste programmide, 
eelkõige Euroopa vabatahtliku teenistuse19

ja Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse20 tugevatele 
külgedele ja koostoimele. Samuti täiendab 
see liikmesriikide jõupingutusi toetada 
noori ja lihtsustada noortegarantii raames 
nende üleminekut koolist tööellu, pakkudes 
neile täiendavaid võimalusi alustada 
tööturul tegevust solidaarsusega seotud 
valdkonnas praktika või töö kaudu kas oma 
koduriigis või välismaal. Tagatakse ka 
vastastikune täiendavus Euroopa 
solidaarsuskorpuse puhul asjakohaste 
olemasolevate liidu tasandi võrgustikega, 
nt Euroopa avalike tööturuasutuste 

(7) Euroopa solidaarsuskorpus on kogu 
liidus ja sellest väljaspool toimuva 
solidaarsustegevuse ühtne kontaktpunkt. 
Tuleks tagada kooskõla ja vastastikune 
täiendavus muude asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja programmidega. 
Euroopa solidaarsuskorpus tugineb 
varasemate ja praeguste programmide, 
eelkõige Euroopa vabatahtliku teenistuse19

ja Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse20 tugevatele 
külgedele ja koostoimele. Samuti täiendab 
see liikmesriikide, piirkondade ja linnade
jõupingutusi toetada noori ja lihtsustada 
noortegarantii raames nende üleminekut 
koolist tööellu, pakkudes neile täiendavaid 
võimalusi alustada tööturul tegevust 
solidaarsusega seotud valdkonnas praktika 
või töö kaudu kas oma koduriigis või 
välismaal. Tagatakse ka vastastikune 
täiendavus Euroopa solidaarsuskorpuse 
puhul asjakohaste olemasolevate liidu 
tasandi võrgustikega, nt Euroopa avalike 



AD\1174303ET.docx 7/23 PE629.617v02-00

ET

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.

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.

_________________ _________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: 
liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogramm ning tunnistatakse 
kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 
1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 50–73).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: 
liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogramm ning tunnistatakse 
kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 
1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 50–73).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta määrus (EL) nr 375/2014, 
millega asutatakse Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi 
vabatahtlikke käsitlev algatus) (ELT L 122, 
24.4.2014, lk 1–17).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta määrus (EL) nr 375/2014, 
millega asutatakse Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi 
vabatahtlikke käsitlev algatus) (ELT L 122, 
24.4.2014, lk 1–17).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa solidaarsuskorpus avab 
noortele uusi vabatahtliku tegevuse, 
praktika- või töövõimalusi solidaarsusega 
seotud valdkondades, samuti võimalusi 
töötada välja ja arendada nende enda 
algatusel põhinevaid 
solidaarsusprogramme. Need võimalused 
aitavad edendada noorte isiklikku, 
haridusalast, sotsiaalset ja erialast arengut 
ning arendada neis kodanikutunnet. 
Euroopa solidaarsuskorpus toetab ka 
Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate ja 
organisatsioonide võrgustikutegevust, 
samuti meetmeid, mis aitavad tagada 
toetatava tegevuse kvaliteeti ja parandada 
tegevuse käigus omandatud õpiväljundite 

(9) Euroopa solidaarsuskorpus avab 
noortele uusi vabatahtliku tegevuse, 
praktika- või töövõimalusi solidaarsusega 
seotud valdkondades, samuti võimalusi 
töötada välja ja arendada nende enda 
algatusel põhinevaid 
solidaarsusprogramme ja -projekte. Need 
võimalused aitavad edendada noorte 
isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja 
erialast arengut ning arendada neis 
kodanikutunnet. Euroopa 
solidaarsuskorpus toetab ka Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejate ja 
organisatsioonide võrgustikutegevust, 
samuti meetmeid, mis aitavad tagada 
toetatava tegevuse kvaliteeti ja parandada 
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valideerimist. Seega aitab see kaasa ka 
noorte jaoks olulisele Euroopa tasandi 
koostööle ja suurendab teadlikkust selle 
positiivsest mõjust.

tegevuse käigus omandatud õpiväljundite 
valideerimist. Seega aitab see kaasa ka 
noorte jaoks olulisele Euroopa tasandi 
koostööle ja suurendab teadlikkust selle 
positiivsest mõjust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kõnealused tegevused peaksid 
tooma kasu kogukonnale ning soodustama 
samas ka üksikisikute isiklikku, 
haridusalast, sotsiaalset ja erialast arengut, 
samuti arendama kodanikutunnet; tegevus 
võib toimuda vabatahtliku tegevuse, 
praktika või töö, projektide või 
võrgustikutegevusena mitmesugustes 
valdkondades, nt hariduse ja koolituse, 
tööhõive, soolise võrdõiguslikkuse, 
ettevõtluse (eriti sotsiaalse ettevõtluse), 
kodanikuaktiivsuse ja demokraatliku 
osaluse, keskkonna- ja looduskaitse, 
kliimameetmete, suurõnnetuste 
ärahoidmise, nendeks valmisoleku ja nende 
tagajärgedest taastamise, põllumajanduse 
ja maaelu arengu, toidu ja muude toodete 
jagamise, tervise ja heaolu, loovuse ja 
kultuuri, kehakultuuri ja spordi, sotsiaalabi 
ja hoolekande, kolmandate riikide 
kodanike vastuvõtu ja integratsiooni, 
territoriaalse koostöö ja ühtekuuluvuse 
ning piiriülese koostöö valdkonnas. 
Solidaarsustegevus peaks hõlmama 
arvestatavat õppe- ja koolitusmõõdet ja 
pakkuma osalejatele asjakohaseid 
meetmeid enne ja pärast 
solidaarsustegevust ning selle kestel.

(10) Kõnealused tegevused peaksid 
tooma kasu kogukonnale ja neid peaksid 
toetama kohalikud ja piirkondlikud 
asutused ning need peaksid soodustama 
samas ka üksikisikute isiklikku, 
haridusalast, sotsiaalset ja erialast arengut, 
samuti arendama kodanikutunnet; tegevus 
võib toimuda vabatahtliku tegevuse, 
praktika või töö, projektide või 
võrgustikutegevusena, IT ja uute 
tehnoloogiate abil, mitmesugustes 
valdkondades, nt formaalse ja 
mitteformaalse hariduse ja informaalse
õppe, kultuuridevahelise dialoogi, 
sotsiaalse kaasatuse ja koolituse, tööhõive, 
soolise võrdõiguslikkuse, ettevõtluse (eriti 
sotsiaalse ettevõtluse), kodanikuaktiivsuse 
ja demokraatliku osaluse, keskkonna- ja 
looduskaitse, kliimameetmete, 
suurõnnetuste ärahoidmise, nendeks 
valmisoleku ja nende tagajärgedest 
taastamise, põllumajanduse ja maaelu 
arengu, toidu ja muude toodete jagamise, 
tervise ja heaolu, loovuse ja kultuuri, 
kehakultuuri ja spordi, sotsiaalabi ja 
hoolekande, kolmandate riikide kodanike 
vastuvõtu ja integratsiooni, territoriaalse 
koostöö ja ühtekuuluvuse ning piiriülese 
koostöö valdkonnas. Solidaarsustegevus 
peaks hõlmama arvestatavat haridus-,
õppe- ja koolitusmõõdet ja pakkuma 
osalejatele asjakohaseid meetmeid enne ja 
pärast solidaarsustegevust ning selle kestel.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Vabatahtlik tegevus (nii liidu piires 
kui ka sellest väljaspool) on mitteformaalse 
ja informaalse õppimise kontekstis rikastav 
kogemus, mis edendab noorte isiklikku, 
sotsiaalhariduslikku ja erialast arengut, 
kodanikuaktiivsust, heade tavade 
vahetamist ja tööalase konkurentsivõime 
väljavaateid tööturul. Vabatahtlik tegevus 
ei tohiks negatiivselt mõjutada ega 
asendada võimalikke või olemasolevaid 
tasustatavaid töökohti. Vabatahtlikus 
tegevuses osalejate vabatahtliku 
tegevusega seotud kulud, mis tekivad 
seoses majutuse, kohaliku transpordi, 
taskuraha, toitlustamise ning 
transpordiga oma elukohast vabatahtliku 
tegevuse asukohta ja tagasi, tuleks kogu 
ulatuses hüvitada. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tegema 
noortevaldkonna vabatahtliku tegevuse 
meetmete alal koostööd avatud 
koordinatsiooni meetodi kaudu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Noorte algatusvõime on ühiskonna 
ja tööturu jaoks oluline väärtus. Euroopa 
solidaarsuskorpus aitab seda aspekti 
edendada, pakkudes noortele võimaluse 
töötada välja ja viia ellu omi projekte, 
mille eesmärk on tegeleda konkreetsete 
probleemidega oma kohaliku kogukonna 
hüvanguks. Projektide vahendusel saavad 
noored katsetada ideid ja olla ise 
solidaarsustegevuse edasiviivaks jõuks. 

(13) Noorte algatusvõime on ühiskonna 
ja tööturu jaoks oluline väärtus. Euroopa 
solidaarsuskorpus aitab seda aspekti 
edendada, pakkudes noortele võimaluse 
töötada välja ja viia ellu omi projekte, 
mille eesmärk on tegeleda konkreetsete 
probleemidega oma kohaliku ja 
piirkondliku kogukonna hüvanguks, võttes 
vajaduse korral arvesse konkreetseid
kohalikke, piirkondlikke ja piiriüleseid 
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Need projektid on ka hüppelauaks edasises 
solidaarsustegevuses osalemisele ning 
esimeseks sammuks, et julgustada Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejaid ise 
ettevõtjaks hakkama või moodustama 
solidaarsus-, mittetulundus- ja noortega 
seotud valdkondades ühendusi, 
vabaühendusi või muid organisatsioone.

tegureid. Need projektid annavad 
võimaluse töötada välja uuenduslikke 
lahendusi peamistele probleemidele ja 
toetada noori, et nad oleksid ise 
solidaarsustegevuse edasiviivaks jõuks. 
Need projektid on ka hüppelauaks edasises 
solidaarsustegevuses osalemisele ning 
esimeseks sammuks, et julgustada Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejaid ise 
ettevõtjaks hakkama või moodustama 
solidaarsus-, mittetulundus- ja noortega 
seotud valdkondades ühendusi, 
vabaühendusi, sotsiaalseid ettevõtteid või 
muid organisatsioone.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Kvaliteedimärgis peaks tagama 
osalevate organisatsioonide õiguste ja 
kohustuste tõhusa ja järjepideva 
vastavuse Euroopa solidaarsuskorpuse 
põhimõtetele ja nõuetele kogu 
solidaarsuskogemuse eri etappide vältel, 
kaasa arvatud ettevalmistavate ja 
järelmeetmete ajal. Kvaliteedimärgise 
saamine on osalemise eeltingimus, kuid 
märgisega ei peaks automaatselt kaasnema 
rahastamine Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kvaliteedimärgise võivad saada 
kõik Euroopa solidaarsuskorpuses osaleda 
soovivad üksused eeldusel, et asjakohased 
tingimused on täidetud. Kvaliteedimärgise 
andmiseni viiv protsess peaks olema pidev 
ja seda peaksid läbi viima Euroopa 
solidaarsuskorpuse rakendusasutused. 
Kvaliteedimärgise nõuetele vastavust 
tuleks regulaarselt uuesti hinnata ja 
märgise peaks saama tagasi võtta, kui 
vajalike kontrollide käigus ilmneb, et 
märgise andmise tingimused ei ole enam 
täidetud.

(18) Kvaliteedimärgise võivad saada 
kõik Euroopa solidaarsuskorpuses osaleda 
soovivad üksused eeldusel, et asjakohased 
tingimused on täidetud. Kvaliteedimärgise 
andmiseni viiv protsess peaks olema pidev 
ja seda peaksid läbi viima Euroopa 
solidaarsuskorpuse rakendusasutused. 
Kvaliteedimärgise nõuetele vastavust 
tuleks vähemalt iga nelja aasta järel uuesti 
hinnata ja märgise peaks saama tagasi 
võtta, kui vajalike kontrollide käigus 
ilmneb, et märgise andmise tingimused ei 
ole enam täidetud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Hõlbustada tuleks Euroopa (21) Hõlbustada tuleks Euroopa 
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solidaarsuskorpuse projektide arvu 
suurendamist. Tuleks kehtestada 
erimeetmed, et aidata Euroopa 
solidaarsuskorpuse projektide edendajatel 
toetust taotleda või arendada sünergiat 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
antava toetuse kaudu ning rände-, 
julgeoleku-, õigus-, kodakondsus-, tervise-
ja kultuuriprogrammide kaudu.

solidaarsuskorpuse projektide arvu 
suurendamist. Samal ajal tuleks anda 
potentsiaalsetele toetusesaajatele täpset ja 
pidevalt ajakohastatavat teavet nende 
võimaluste kohta. Tuleks kehtestada 
erimeetmed, et aidata Euroopa 
solidaarsuskorpuse projektide edendajatel 
toetust taotleda või arendada sünergiat 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
antava toetuse kaudu ning rände-, 
julgeoleku-, õigus-, kodakondsus-, tervise-
ja kultuuriprogrammide kaudu.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse 
toetatav tegevus on kättesaadav kõigile 

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

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

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Programmi raames toetatavate 
meetmetega kaasnevate võimaluste ja 
tulemuste asjakohane sihtrühmadeni 
viimine, reklaamimine ja levitamine tuleks 
tagada nii Euroopa, riiklikul kui ka 
kohalikul tasandil. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata sotsiaalsetele ettevõtetele ja 
motiveerida neid toetama Euroopa 
solidaarsuskorpuse tegevust. Meetmete 
sihtrühmadeni viimisel ning reklaami- ja 
levitamistegevuses tuleks tugineda kõigile 

(38) Programmi raames toetatavate 
meetmetega kaasnevate võimaluste ja 
tulemuste asjakohane sihtrühmadeni 
viimine, reklaamimine ja levitamine tuleks 
tagada nii Euroopa, riiklikul, piirkondlikul
kui ka kohalikul tasandil. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata sotsiaalsetele ettevõtetele ja 
motiveerida neid toetama Euroopa 
solidaarsuskorpuse tegevust. Meetmete 
sihtrühmadeni viimisel ning reklaami- ja 
levitamistegevuses tuleks tugineda kõigile 
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programmi rakendusasutustele, kaasates 
vajaduse korral teised peamised 
sidusrühmad.

programmi rakendusasutustele, kaasates 
vajaduse korral teised peamised 
sidusrühmad.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Selleks et paremini saavutada 
programmi eesmärke, peaksid komisjon, 
liikmesriigid ja riiklikud korraldusasutused 
tegema tihedat koostööd omavahel ning 
vabaühenduste, sotsiaalsete ettevõtete, 
noorteorganisatsioonide ja kohaliku tasandi 
sidusrühmadega, kellel on eriteadmised 
solidaarsusmeetmete alal, sealhulgas 
vabatahtliku tegevuse taristute ja 
tugiasutuste, näiteks vabatahtlike 
keskuste alal.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Käesoleva määruse tõhusa ja 
tulemusliku rakendamise tagamiseks peaks 
Euroopa solidaarsuskorpus maksimaalselt 
ära kasutama juba olemasolevaid 
juhtimismenetlusi. Programmi 
rakendamine tuleks seega usaldada 
olemasolevatele struktuuridele, st 
komisjonile ja riiklikele 
korraldusasutustele, kes on määratud 
haldama [uue „Erasmust“ käsitleva 
määruse] III peatükis osutatud meetmeid. 
Komisjon peaks Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete rakendamise 
üle regulaarselt konsulteerima peamiste 
sidusrühmadega, sealhulgas osalevate 

(41) Käesoleva määruse tõhusa ja 
tulemusliku rakendamise tagamiseks peaks 
Euroopa solidaarsuskorpus maksimaalselt 
ära kasutama juba olemasolevaid 
juhtimismenetlusi. Programmi 
rakendamine tuleks seega usaldada 
olemasolevatele struktuuridele, st 
komisjonile ja riiklikele 
korraldusasutustele, kes on määratud 
haldama [uue „Erasmust“ käsitleva 
määruse] III peatükis osutatud meetmeid. 
Komisjon peaks Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete rakendamise 
üle regulaarselt konsulteerima peamiste 
sidusrühmadega, sealhulgas osalevate 
organisatsioonidega ja kaasama neid 
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organisatsioonidega. aktiivselt otsustusprotsessi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „vabatahtlik“ – isik, kes on 
registreerunud Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis ja teeb 
vabatahtlikult ühiskonnale kasu toovaid 
tegevusi;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „solidaarsusprojekt“ – tasustamata 
riigisisene solidaarsustegevus, mis kestab 
kuni 12 kuud ning mida viib ellu vähemalt 
viiest Euroopa solidaarsuskorpuses 
osalejast koosnev rühm eesmärgiga 
tegeleda oma kogukonnas esinevate 
oluliste probleemidega; tegevusel peab 
olema selge Euroopa lisaväärtus;

(9) „solidaarsusprojekt“ – tasustamata 
riigisisene või piiriülene 
solidaarsustegevus, mis kestab kuni 12 
kuud ning mida viib ellu vähemalt viiest 
Euroopa solidaarsuskorpuses osalejast 
koosnev rühm või osalev organisatsioon,
eesmärgiga tegeleda oma kogukonnas 
esinevate oluliste probleemidega; tegevusel 
peab olema selge Euroopa lisaväärtus;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Programmi erieesmärk on pakkuda 
noortele, sealhulgas piiratud võimalustega 
noortele hõlpsasti kättesaadavaid ja 
kaasavaid võimalusi osaleda 
solidaarsustegevustes Euroopas ja sellest 
väljaspool, pöörates erilist tähelepanu 
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samuti suurendada nende tööalast 
konkurentsivõimet ja lihtsustada nende 
siirdumist tööturule.

kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele 
kandidaatriikidele, ning samas suurendada 
ja nõuetekohaselt valideerida nende 
teadmisi ja pädevusi, samuti suurendada 
nende tööalast konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) kaasav lähenemisviis, mille 
eesmärk on erineva ja ebasoodsa taustaga 
noorte kaasamine, sealhulgas sellised 
noored, kelle jaoks on programmis täiel 
määral osalemine raskendatud;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a a) meetmed, mille eesmärk on 
edendada sotsiaalset kaasatust ja võrdseid 
võimalusi;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud 
vabatahtlik tegevus on suunatud ja sellel 
on mõju väljaselgitatud 
kogukonnavajadustele, see sisaldab õppe-
ja koolituskomponenti, see ei asenda 
praktika- ega töökohti, seda ei võrdsustata 
tööga ning see peab põhinema kirjalikul 
vabatahtliku tegevuse lepingul. Selline 
leping tagab osaleja piisava õigus- ja 
sotsiaalkaitse. Vabatahtlikus tegevuses 
osalejate kulud, mis on seotud 
vabatahtliku tegevusega, tuleb 
asjakohaselt hüvitada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelistada tuleb lihtsustatud 
kuluvõimalusi, et muuta toetusesaajatele 
esitatavad nõuded lihtsamaks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse rakendamisel 
edendavad komisjon, liikmesriigid ja 
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muud osalevad riigid sotsiaalset kaasatust 
ja võrdseid juurdepääsutingimusi, 
sealhulgas vähemate võimalustega noorte 
osalemist.

+

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – 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 
nelja aasta järel uuesti ja märgis võidakse
selle väärkasutamise korral tagasi võtta.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui neli 
aastat pärast programmi rakendamise 
algust. Vahehindamisega koos tuleb 
esitada varasema programmi 
lõpphindamise aruanne.

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui neli 
aastat pärast programmi rakendamise 
algust. Vahehindamisel tuleb esitada 
varasema programmi lõpphindamise 
aruanne.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
teadvustavad liidu vahendite päritolu ja 
tagavad selle nähtavuse, eriti meetmeid ja 

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
teadvustavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
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nende tulemusi reklaamides, nad annavad
eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele liidu rahaliste vahendite kohta 
sidusat, tulemuslikku ja proportsionaalset 
suunatud teavet.

meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele liidu rahaliste 
vahendite kohta kiiret, sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab programmi 
ning selle meetmete ja tulemustega seotud 
teavitus- ja teabevahetusmeetmeid. 
Programmile eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
niivõrd kui need on seotud artiklis 3 
osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon rakendab programmi, 
selle sihtrühma, kestuse ning selle 
meetmete ja tulemustega seotud teavitus- ja 
teabevahetusmeetmeid. Programmile 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamisele, niivõrd kui 
need on seotud artiklis 3 osutatud 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 23 osutatud riiklikud 
korraldusasutused peavad koostama 
järjekindla strateegia sihtrühmade tõhusaks 
teavitamiseks ning selleks, et programmi 
raames hallatavate meetmetega toetatavate 
tegevuste tulemusi tõhusalt levitada ja 
kasutada, nad abistavad komisjoni 
programmi, sealhulgas riigi ja liidu tasandil 
hallatavaid meetmeid ja tegevusi ja 
programmi tulemusi käsitleva teabe 
levitamise ülesande täitmisel, teavitades 
asjaomaseid sihtrühmi oma riigis võetud 
meetmetest ja korraldatud tegevustest.

3. Artiklis 23 osutatud riiklikud 
korraldusasutused peavad koostama 
järjekindla strateegia sihtrühmade tõhusaks 
teavitamiseks ja nendeni jõudmiseks ning 
selleks, et programmi raames hallatavate 
meetmetega toetatavate tegevuste tulemusi
kõikidele potentsiaalsetele 
toetusesaajatele tõhusalt levitada ja 
kasutada, nad abistavad komisjoni 
programmi, sealhulgas riigi ja liidu tasandil 
hallatavaid meetmeid ja tegevusi ja 
programmi tulemusi käsitleva teabe 
levitamise ülesande täitmisel, teavitades 
asjaomaseid sihtrühmi oma riigis võetud 
meetmetest ja korraldatud tegevustest.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määratakse kindlaks asjaomase 
riikliku korraldusasutuse 
sisekontrollistandardid ja nähakse riiklike 
korraldusasutuste jaoks ette liidu 
toetusvahendite haldamise eeskirjad;

(a) määratakse kindlaks asjaomase 
riikliku korraldusasutuse 
sisekontrollistandardid ja nähakse riiklike 
korraldusasutuste jaoks ette liidu 
toetusvahendite haldamise eeskirjad, võttes 
arvesse lihtsustamisnõudeid ning mitte 
tekitades osalejatele ja osalevatele 
organisatsioonidele lisakoormust.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mille on teinud isikud 
või üksused, sh muud kui need, kes on 
saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse [artikli 127] kohasele 
üldisele kindlusele.

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mille on teinud isikud 
või üksused, sh muud kui need, kes on 
saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse [artikli 127] kohasele 
üldisele kindlusele ning neid viiakse ellu 
samade kriteeriumide alusel kõikides 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud korraldusasutused 
vastutavad esmaste kontrollide eest, mida 
tehakse toetusesaajate suhtes nende 
ülesandeks usaldatud Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete osas. 
Kontrollid peavad tagama piisava 
kindlustunde selles osas, et toetusi 

2. Riiklikud korraldusasutused 
vastutavad esmaste kontrollide eest, mida 
tehakse toetusesaajate suhtes nende 
ülesandeks usaldatud Euroopa 
solidaarsuskorpuse meetmete osas. 
Kontrollid peavad olema 
proportsionaalsed ja piisavad ning tagama 
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kasutatakse sihipäraselt ja kooskõlas 
kohaldatavate liidu eeskirjadega.

piisava kindlustunde selles osas, et toetusi 
kasutatakse sihipäraselt ja kooskõlas 
kohaldatavate liidu eeskirjadega.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatava tegevuse rakendamisel 
kaitstakse liidu finantshuve.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piiratud võimalustega osalejate 
osakaal ning

(b) piiratud võimalustega osalejate 
osakaal

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) soolise tasakaalu, 
vähemusrühmade, võimete ja osalejate 
piirkondliku päritolu määr protsentides.
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