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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 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. Võttes 

arvesse programmi kohaldamisala ja 

eesmärki, peaks Euroopa 

solidaarsuskorpuses olema lubatud 

osaleda üksnes mittetulundusühendustel. 

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. 

Or. en 
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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 

mittetulunduslik avalik-õiguslik või 

mittetulunduslik 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; 

Or. en 
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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 ja täistööajaga32 

vabatahtlik teenistus, mis annab noortele 

võimaluse aidata kaasa solidaarsusega 

seotud valdkondades tegutsevate 

mittetulundusühenduste 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; 

_________________ _________________ 

32 Üldise põhimõtte kohaselt viis päeva 

nädalas ja seitse tundi ööpäevas pidevalt 

toimuv tegevus. 

32 Üldise põhimõtte kohaselt viis päeva 

nädalas ja seitse tundi ööpäevas pidevalt 

toimuv tegevus. 

Or. en 
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Artikkel 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on 

parandada noorte inimeste ja 

organisatsioonide kaasatust 

juurdepääsetavasse ja kvaliteetsesse 

solidaarsustegevusse kui Euroopa 

ühtekuuluvust ja solidaarsust tugevdavasse 

vahendisse, toetades kogukondi ja leides 

lahendusi ühiskonnaprobleemidele. 

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on 

parandada noorte inimeste ja 

mittetulundusühenduste kaasatust 

juurdepääsetavasse ja kvaliteetsesse 

solidaarsustegevusse kui Euroopa 

ühtekuuluvust ja solidaarsust tugevdavasse 

vahendisse, toetades kogukondi ja leides 

lahendusi ühiskonnaprobleemidele. 

Or. en 
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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 mittetulunduslike avalik-õiguslike 

või mittetulunduslike eraõiguslike üksuste 

või rahvusvaheliste organisatsioonide 

osalusele, kui need on saanud Euroopa 

solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise. 

Or. en 
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Artikkel 14 – lõik 1 

 
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 mittetulunduslikud 

avalik-õiguslikud või mittetulunduslikud 

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. 

Or. en 

 


