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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks, et Euroopa Komisjon tegi 30. mail 2017 ettepaneku 

luua Euroopa solidaarsuskorpus. Euroopa Liit on rajatud solidaarsusele – kodanike vahelisele 

solidaarsusele, liikmesriikide vahelisele piiriülesele solidaarsusele ja oma tegevuse 

solidaarsusele nii liidu sees kui ka sellest väljaspool. See on jagatud väärtus, mida peab 

oluliseks kogu EL. See on üks ELi kesksetest väärtustest, tänu millele Euroopa unistus 

innustab jätkuvalt üha uusi põlvkondi ja loob ühiseid väärtusi üle kogu liidu. 

 

Käesolevas Euroopa solidaarsuskorpuse ettepanekus sätestatakse eraldi õiguslik alus 

algatusele, mis pakub noortele üle kogu ELi võimaluse viia praktikas ellu oma nägemust 

paremast liidust ning sel viisil edendada Euroopa integratsiooni ning samal ajal arendada oma 

oskusi.  

 

Arvamuse koostaja on siiski kindlalt veendunud, et korpus väärib eraldi eelarvet. Komisjon 

teeb ettepaneku rahastada Euroopa solidaarsuskorpust ajavahemikul 2018–2020 kolme 

neljandiku ulatuses käimasolevate programmide vahendite ümberpaigutamise kaudu nende 

olemasolevate eraldiste piires järgmiselt: programmist „Erasmus+“ paigutatakse ümber 197,7 

miljonit eurot, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist (EaSI) 10 miljonit 

eurot ning muudest eri rubriikidesse kuuluvatest programmidest 47,3 miljonit eurot (35 

miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), 6 miljonit eurot liidu kodanikukaitse 

mehhanismist, 4,5 miljonit eurot programmist LIFE ja 1,8 miljonit eurot Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD)). Uued rahalised vahendid moodustaksid ainult ühe 

neljandiku programmi kogu rahastamispaketist.  

 

Arvamuse koostaja avaldab kindlat vastuseisu sellisele lähenemisviisile, mille kohaselt 

Euroopa solidaarsuskorpust kavatsetakse suures osas rahastada ELi selliste muude oluliste 

programmide põhitegevuste arvel, millel on oma väärtuslikud ülesanded, eesmärgid ja vastav 

rahastamispakett, nagu on ette nähtud praeguse mitmeaastase finantsraamistiku algusest 

peale. Selline lähenemisviis oleks ehk olnud vastuvõetav Euroopa solidaarsuskorpuse 

katseetapis, kui tegevus tuli kiiresti käivitada, kuid see ei saa olla keskmise või pika 

perspektiivi lahendus sellise olulise programmi rahastamisel, mis vajab lisaks eraldi 

õiguslikule alusele ka arvestatavat, uutest rahalistest vahenditest koosnevat rahastamispaketti.  

 

Kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku jooksul esile kerkivad uued poliitilised prioriteedid 

vajavad uusi rahalisi vahendeid, mis saadakse mitmeaastase finantsraamistiku määruses 

sisalduvate paindlikkussätete ja erivahendite kasutuselevõtu kaudu pärast seda, kui kõik 

kasutada olevad varud on ammendunud. Kui Euroopa solidaarsuskorpus on tõepoolest uus 

prioriteetne algatus, nagu on märgitud ühisavalduses ELi 2017. aasta seadusandlike 

prioriteetide kohta, on loogiline, et talle tuleks eraldada uusi rahalisi vahendeid, et ta saaks 

saavutada oma eesmärgid, sealjuures kahjustamata käimasolevaid ELi rahastatavaid 

programme ja projekte.  

 

Arvamuse koostaja leiab, et Euroopa solidaarsuskorpuse rahastamiseks ajavahemikul 2018–

2020 tuleks kasutada paindlikkusvahendeid, mis on ette nähtud kehtivas mitmeaastases 

finantsraamistikus ja mida tugevdati selle läbivaatamise käigus (nt paindlikkusinstrument ja 

kulukohustuste koguvaru). Ümberpaigutamine on vastuvõetav ainult juhul, kui vahendite 

ülekandmine on ette nähtud programmi algusest peale, nagu programmi „Erasmus+“ raames 
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Euroopa vabatahtliku teenistuse ELi-sisese tegevuse rahastamise puhul. Arvamuse koostaja 

saadab selge sõnumi asjaomase algatuse rahastamise kohta, jättes välja EaSI, ESFi, 

kodanikukaitse, programmi LIFE ja EAFRDi maksed Euroopa solidaarsuskorpusele ning 

paigutades need summad tagasi eelarveridadesse, kust need esialgse rahastamiskava alusel 

võeti.  

 

 

Programm LIFE, mis tegeleb keskkonna- ja kliimaprobleemidega, on toonud kaasa ELi 

keskkonnaseisundi olulise paranemise. Selleks et jätkata võitlust kliimamuutustega ja pidada 

kinni COP21 konverentsil saavutatud Pariisi kokkuleppest, ei tohiks programmi LIFE 

vahendeid muudele eesmärkidele ümber suunata.  

 

EAFRD ja ESF annavad ELi struktuuri- ja investeerimisfondide (ESIF) raames panuse liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisse. ESIFi eesmärk on eri 

piirkondade arengutaseme ühtlustamine. Euroopa solidaarsuskorpust ei tohiks rahastada 

vahendite ühtekuuluvuspoliitikast eemale suunamisega. 

 

Liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu koordineerivad liit ja liikmesriigid loodusõnnetuste 

ja inimtegevusest tingitud õnnetuste ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise 

süsteeme. Pidades silmas, et viimastel aastatel on loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud 

õnnetused muutunud (sh kliimamuutuste tõttu) märkimisväärselt sagedamaks, raskemaks ja 

keerulisemaks, on ühine ja integreeritud lähenemisviis õnnetuste ohjamisele järjest olulisem. 

Seda arvesse võttes leiab arvamuse koostaja, et kodanikukaitse vahendite ümbersuunamine 

Euroopa solidaarsuskorpusele on vastuvõetamatu. 

 

Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku tugevdada sätteid, mis puudutavad järelevalvet 

Euroopa solidaarsuskorpuse üle ja selle hindamist. 

 

Viimaseks kutsub arvamuse koostaja komisjoni tungivalt üles koostama selget ja 

ambitsioonikat ettepanekut Euroopa solidaarsuskorpuse rakendamise ja rahastamise kohta 

alates 2021. aastast, nagu oli lubatud. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Käesoleva määrusega kehtestatakse 

ajavahemikuks 2018–2020 

rahastamispakett, mis on iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu peamine juhis 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

(Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni vahel eelarvedistsipliini, 

eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta)23 punkti 17 

(18) Käesoleva määrusega kehtestatakse 

ajavahemikuks 2018–2020 

jooksevhindades 341,5 miljoni euro 

suurune rahastamispakett, mis on iga-

aastase eelarvemenetluse käigus Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu peamine juhis 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

(Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni vahel eelarvedistsipliini, 

eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 
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tähenduses. Lähtesumma, millest 

juhindutakse, hõlmab programmist 

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

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programmist (10 miljonit eurot) 

eelarveaastateks 2018, 2019 ja 2020 

ümberpaigutatud summasid, mida on 

täiendatud osamaksetega mitmest eri 

rubriikidesse kuuluvast ELi programmist, 

nt Euroopa Sotsiaalfond, liidu 

kodanikukaitse mehhanism, programm 

LIFE ja Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfond. 

finantsjuhtimise kohta)23 punkti 17 

tähenduses. Rahastamispakett peaks 

hõlmama 197,7 miljonit eurot, mis oli 

algselt ette nähtud Euroopa vabatahtliku 

teenistuse liidusisese tegevuse 

rahastamiseks programmi „Erasmus+“ 

raames eelarveaastatel 2018, 2019 ja 

2020, kuna see tegevus viiakse üle 

Euroopa solidaarsuskorpuse programmi 

alla. Võttes arvesse vajadust vältida mis 

tahes negatiivset mõju olemasolevate 

mitmeaastaste programmide 

rahastamisele, tuleks ülejäänud summa 

Euroopa solidaarsuskorpuse 

rahastamiseks saada eranditult 

mittesihtotstarbelisest varust 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärade piires. 

_________________ _________________ 

23 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevaheline kokkulepe 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 

20.12.2013, lk 1). 

23 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevaheline kokkulepe 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 

20.12.2013, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) Oma 2. veebruari 2017. aasta 

resolutsioonis programmi „Erasmus+“ 

rakendamise kohta1 a ergutas Euroopa 

Parlament komisjoni ja liikmesriike 

tegema eelarvega seotud jõupingutusi, et 

rahastada uut Euroopa 

solidaarsuskorpuse algatust, 

vähendamata teiste käimasolevate ja 

prioriteetsete programmide rahastamist. 

 ___________________ 

 1 a Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0018. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 b) Oma 5. juuli 2017. aasta 

resolutsioonis volituse kohta 2018. aasta 

eelarve projekti kolmepoolseteks 

läbirääkimisteks1 a väljendas Euroopa 

Parlament muret, et vaatamata 

parlamendi hoiatustele on 30. mail 2017 

vastu võetud seadusandlikus ettepanekus 

ette nähtud, et kolme neljandikku 

solidaarsuskorpuse eelarvest rahastatakse 

vahendite ümberpaigutamisega 

olemasolevatest programmidest, eelkõige 

programmist „Erasmus+“ (197,7 miljonit 

eurot), ning kordas, et mis tahes uusi 

poliitilisi kohustusi tuleks rahastada 

uutest assigneeringutest ja mitte 

olemasolevate programmide 

assigneeringute ümberpaigutamise 

kaudu. 

 _____________________ 

 1 a Vastuvõetud tekstid, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 c) Euroopa solidaarsuskorpuse jaoks 

tuleks tagada eraldi rahastamine ja 

eelarveeraldised ning see ei tohiks kaasa 

tuua noorte, hariduse, koolituse, tööhõive 

ja solidaarsuse edendamisele suunatud 

muude poliitikavaldkondade eelarve 

vähendamist. Tuleks tagada rahaliste 

vahendite optimaalne ja läbipaistev 

kasutamine. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 39 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(39) Mitmeaastase finantsraamistiku 

rubriigi 1a all olev Euroopa 

solidaarsuskorpuse rahastamispakett toetub 

ka programmist „Erasmus+“ 

ümberpaigutatud vahenditele. Need 

vahendid peaksid peamiselt tulema 

Euroopa vabatahtliku teenistuse sellise 

tegevuse rahastamiseks ette nähtud 

assigneeringutest, mis kuuluksid käesoleva 

määrusega toetatud vabatahtliku töö 

rakendusalasse. Teatavad üliõpilaste 

õppelaenu tagamise rahastu 

assigneeringud, mida tõenäoliselt 

programmis „Erasmus+“ ära ei kasutata, 

tuleks ümber paigutada, aitamaks 

piisavalt kaasrahastada riiklike büroode 

tegevuskulusid, ning viia rohkem 

kooskõlla kõnealuse meetme 

kasutussuutlikkusega. 

(39) Mitmeaastase finantsraamistiku 

rubriigi 1a all olev Euroopa 

solidaarsuskorpuse rahastamispakett toetub 

programmist „Erasmus+“ ümberpaigutatud 

vahenditele. Need vahendid peaksid 

eranditult tulema Euroopa vabatahtliku 

teenistuse sellise tegevuse rahastamiseks 

ette nähtud assigneeringutest, mis 

kuuluksid käesoleva määrusega toetatud 

vabatahtliku töö rakendusalasse. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Mitmeaastase finantsraamistiku 

rubriigi 1a all olevat Euroopa 

solidaarsuskorpuse rahastamispaketti 

tuleks täiendavalt toetada muudest 

programmidest või rubriikidest 

eraldatavate vahenditega, mistõttu on vaja 

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

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

nr 1306/2013,30 samuti Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsust nr 

1313/2013/EL31. 

välja jäetud 

__________________  

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
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11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1293/2013, millega luuakse 

keskkonna- ja kliimameetmete programm 

(LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EÜ) nr 614/2007 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 185). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 

ning Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi kohta, nähakse ette 

üldsätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 320). 

 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 

maaelu arengu toetuste kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 487). 

 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 

rahastamise, haldamise ja seire kohta 

ning millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, 

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

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

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

 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. detsembri 2013. aasta otsus 

nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse 

mehhanismi kohta (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 924). 
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Muudatusettepanek  7 

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 ja täistööajaga32 

vabatahtlik teenistus, mis annab noortele 

võimaluse aidata kaasa solidaarsusega 

seotud valdkondades tegutsevate 

mittetulunduslike 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; 

_________________ _________________ 

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. 

Selgitus 

Muudes kui mittetulunduslikes organisatsioonides tehtav vabatahtlik töö tuleb selgesõnaliselt 

välja jätta. Vastasel juhul tekib vastuolu mõnede liikmesriikide (nt Belgia ja Prantsusmaa) 

vabatahtlikku tööd käsitlevate siseriiklike õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  8 

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 

(a) pakkuda osalevate 

organisatsioonide toel noortele 

solidaarsustegevuses osalemiseks hõlpsasti 

kättesaadavaid võimalusi, aidates neil 

parandada nii teadmisi, oskusi ja pädevusi 

isiklikuks, haridusalaseks, sotsiaalseks, 

ühiskondlikuks, kultuuriliseks ja erialaseks 

arenguks kui ka tööalast konkurentsivõimet 
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hõlbustada üleminekut tööturule, toetades 

sealhulgas noorte vabatahtlike, 

praktikantide ja töötajate liikuvust; 

ja hõlbustada üleminekut tööturule, 

toetades sealhulgas noorte vabatahtlike, 

praktikantide ja töötajate liikuvust; 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) teabekampaaniate korraldamist, et 

suurendada teadlikkust Euroopa 

solidaarsuskorpuse tegevusest. 

 

Muudatusettepanek  10 

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 nimetatud summa hõlmab 

jooksevhindades 197 700 000 euro suurust 

rahastamispaketti, mis vastab summale, 

mis oli algselt ette nähtud Euroopa 

vabatahtliku teenistuse liidusisese 

tegevuse rahastamiseks programmi 

„Erasmus+“ raames. Ülejäänud summa 

(143 800 000 eurot) Euroopa 

solidaarsuskorpuse rahastamiseks 

saadakse eranditult mittesihtotstarbelisest 

varust mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärade piires. 

_________________  

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. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) 35 000 000 eurot jooksevhindades 

Euroopa Sotsiaalfondist; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) 6 000 000 eurot jooksevhindades 

liidu kodanikukaitse mehhanismist; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) 4 500 000 eurot jooksevhindades 

programmist LIFE; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) 1 800 000 eurot jooksevhindades 

Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) 



 

PE610.649v03-00 12/22 AD\1142056ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 

kinnitavad iga-aastased assigneeringud 

mitmeaastase finantsraamistiku piires. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Vajaduse korral võib 

assigneeringud nende kulude katmiseks 

kajastada ka 2020. aastale järgnevat 

perioodi hõlmavas eelarves, et võimaldada 

selliste meetmete haldamist, mida ei ole 

31. detsembriks 2020 veel lõpule viidud. 

5. Vajaduse korral võib maksete 

assigneeringud nende kulude katmiseks 

kajastada ka 2020. aastale järgnevat 

perioodi hõlmavas eelarves, et võimaldada 

selliste meetmete haldamist, mida ei ole 

31. detsembriks 2020 veel lõpule viidud. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tingimustele vastava üksuse 

taotlust Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevaks organisatsiooniks saamiseks 

hindab Euroopa solidaarsuskorpuse pädev 

rakendusasutus, et teha kindlaks, et tema 

tegevus vastab Euroopa solidaarsuskorpuse 

nõuetele. 

2. Tingimustele vastava üksuse 

taotlust Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalevaks organisatsiooniks saamiseks 

hindab Euroopa solidaarsuskorpuse pädev 

rakendusasutus, et teha kindlaks, et tema 

tegevus vastab Euroopa solidaarsuskorpuse 

hartas sätestatud põhimõtetele ja nõuetele. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Hindamise tulemusena võidakse 

üksusele anda Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgis. Kvaliteedimärgise 

3. Hindamise tulemusena võidakse 

üksusele anda Euroopa solidaarsuskorpuse 

kvaliteedimärgis. Kvaliteedimärgise 
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 ET 

nõuetele vastavust hinnatakse regulaarselt 

uuesti ja märgis võidakse tagasi võtta. 

nõuetele vastavust hinnatakse regulaarselt 

ja vähemalt iga kahe aasta järel uuesti ja 

märgis võidakse tagasi võtta, kui üksuse 

tegevus ei ole enam kooskõlas Euroopa 

solidaarsuskorpuse hartas sätestatud 

põhimõtete ja nõuetega. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Iga üksus, mis on saanud Euroopa 

solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise, 

kantakse osalevate organisatsioonide 

andmebaasi Euroopa Noorteportaalis, 

millele pääsevad juurde kõik Euroopa 

noored. 

Selgitus 

Praegu kantakse Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteeritud struktuurid Euroopa 

vabatahtliku teenistuse organisatsioonide andmebaasi Euroopa Noorteportaalis. See 

võimaldab noortel kõnealuste üksuste kohta teavet saada. Seepärast tuleks teha sama 

Euroopa solidaarsuskorpuse puhul. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon jälgib koostöös osalevate 

riikidega korrapäraselt Euroopa 

solidaarsuskorpuse tulemuslikkust 

eesmärkide saavutamisel. 

1. Komisjon jälgib koostöös osalevate 

riikidega korrapäraselt Euroopa 

solidaarsuskorpuse toimivust, tulemusi ja 

eesmärkide järgimist ning eelkõige tema 

panust ühtekuuluvuse ja solidaarsuse 

tugevdamisse Euroopas ning annab selle 

kohta aru. 

 

Muudatusettepanek  21 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) vabatahtlikus töös osalejate arv 

(riigisiseselt ja piiriüleselt); 

(a) vabatahtlikus töös osalejate arv ja 

profiil (riigisiseselt ja piiriüleselt); 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) praktikas osalejate arv (riigisiseselt 

ja piiriüleselt); 

(b) praktikas osalejate arv ja profiil 

(riigisiseselt ja piiriüleselt); 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) töös osalejate arv (riigisiseselt ja 

piiriüleselt); 

(c) töös osalejate arv ja profiil 

(riigisiseselt ja piiriüleselt); 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

ja profiil; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) osalejate ja osalevate 
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 ET 

organisatsioonide rahulolu tase seoses 

töö- või praktikakohtade, koolituse, 

keeleabi, haldusalase toetuse, kindlustuse 

ja töö- või praktikajärgse toetuse 

kvaliteediga; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) osalenud noorte tööhõive määr. 

Selgitus 

Ei tohiks unustada, et üks Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärke on parandada noorte 

tööalast konkurentsivõimet ja hõlbustada nende sisenemist tööturule. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. 2020. aastal avaldab komisjon 

aruande, milles teeb kokkuvõtte 

edusammudest eesmärkide saavutamisel, 

sh seoses eesmärgiga pakkuda 2020. 

aastaks 100 000 noorele Euroopa 

solidaarsuskorpuses osalemise võimalust 

(hõlmatud on kõik artikli 7 lõike 1 

punktides a ja b osutatud töö- ja 

praktikakohad ning projektid). 

3. 2019. aastal avaldab komisjon 

saavutatud tulemuste ning programmi 

rakendamise kvalitatiivsete ja 

kvantitatiivsete aspektide kohta aruande, 

milles teeb kokkuvõtte edusammudest 

eesmärkide saavutamisel, sh seoses 

eesmärgiga pakkuda 2020. aastaks 100 000 

noorele Euroopa solidaarsuskorpuses 

osalemise võimalust (hõlmatud on kõik 

artikli 7 lõike 1 punktides a ja b osutatud 

töö- ja praktikakohad ning projektid), ning 

samuti programmi kulutõhususe kohta, ja 

esitab selle Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele.  
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Neli aastat pärast käesoleva 

määruse kohaldamiskuupäeva viib 

komisjon läbi käesoleva määruse 

sõltumatu hindamise ja esitab peamisi 

järeldusi sisaldava aruande Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Regioonide 

Komiteele ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele. 

4. Komisjon viib läbi käesoleva 

määruse sõltumatu järelhindamise, et 

hinnata programmi tõhusust, 

tulemuslikkust ja mõju võrreldes 

programmi eesmärkidega, ning esitab 

hiljemalt 30. juuniks 2021 peamisi 

järeldusi sisaldava aruande, sh soovitused 

programmi tuleviku kohta, Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Regioonide 

Komiteele ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele. Hindamise käigus 

tagab komisjon korrapäraste 

konsultatsioonide toimumise kõigi 

asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 

osalejate, osalevate organisatsioonide ja 

asjaomaste kohalike kogukondadega. 

Hindamistulemusi arvestatakse tulevase 

programmi koostamisel ja vahendite 

eraldamise ettepanekutes. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 1288/2013 

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 1,5 % üliõpilaste õppelaenu 

tagamise rahastule; 

(c) 3,5 % üliõpilaste õppelaenu 

tagamise rahastust; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 27 välja jäetud 
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 ET 

Määruse (EL) nr 1293/2013 muutmine  

Määruse (EL) nr 1293/2013 artiklisse 4 

lisatakse järgmine lõige: 

 

„3. Keskkonnaalase juhtimise ja teabe 

prioriteetsele valdkonnale vastavast 

keskkonna allprogrammist eraldatakse 

kuni 3 000 000 eurot (jooksevhindades) 

ning kliimaalase juhtimise ja teabe 

prioriteetsele valdkonnale vastavast 

kliimameetmete allprogrammist kuni 

1 500 000 eurot (jooksevhindades), et 

rahastada artikli 17 lõike 4 kohaseid 

projekte, mida Euroopa 

solidaarsuskorpus rakendab kookõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX ning mis 

aitavad kaasa ühe või mitme artiklites 9 ja 

13 kindlaksmääratud prioriteetse 

valdkonna eesmärkide saavutamisele. 

Seda raha eraldatakse ainult kooskõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX, võtmata 

arvesse määruse (EL) nr 1293/2013 

erinõudeid.“ 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 28 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine  

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse 

järgmiselt. 

 

1. Artikli 58 lõiget 1 muudetakse 

järgmiselt: 

 

a) esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

 

„Komisjoni algatusel võivad Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid toetada 

käesoleva määruse rakendamiseks 

vajalikke ettevalmistus-, seire-, haldus- ja 

tehnilise abi, hindamis-, auditeerimis- 

ning kontrollimeetmeid ning toetada 

määruse (EL) 2017/XXX kohaseid 
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meetmeid, nagu on osutatud kolmandas 

lõigus, niivõrd, kuivõrd nende eesmärgiks 

on majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus.“;  

b) kolmandale lõigule lisatakse punkt 

m: 

 

„m) Euroopa solidaarsuskorpust 

käsitleva määruse (EL) 2017/XXX 

kohaselt rahastatavad meetmed, mille 

eesmärk on edendada nii noorte isiklikku, 

haridusalast, sotsiaalset, ühiskondlikku ja 

erialast arengut kui ka tööalast 

konkurentsivõimet ja hõlbustada 

üleminekut tööturule.“ 

 

2. Artikli 91 lõikesse 3 lisatakse 

järgmine lõik: 

 

„Kooskõlas määruse (EL) 2017/XXX 

artikli 9 lõike 2 punktiga a eraldatakse 

komisjoni algatusel tehnilisele abile 

eraldatud summast 35 000 000 eurot 

(jooksevhindades) Euroopa 

solidaarsuskorpusele selle meetmete 

toetamiseks. Raha eraldatakse ainult 

kooskõlas määrusega (EL) 2017/XXX, 

võtmata arvesse fonde käsitlevate 

määruste erinõudeid.“ 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 29 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine  

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 51 

lõikes 1 lisatakse esimese lõigu järele 

järgmine lõik: 

 

„Määruse (EL) 2017/XXX kohaselt võib 

EAFRD rahastada 1 800 000 euroga 

(jooksevhindades) ka Euroopa 

solidaarsuskorpuse rakendatavaid 

meetmeid, mis toetavad üht või mitut liidu 

seatud maaelu arengu alast prioriteeti. 
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 ET 

Raha eraldatakse ainult kooskõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX, võtmata 

arvesse määruse (EL) nr 1305/2013 

erinõudeid.“ 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 30 välja jäetud 

Määruse (EL) nr 1306/2013 muutmine  

Määruse (EL) nr 1306/2013 artiklile 6 

lisatakse punkt j: 

 

„j) Euroopa solidaarsuskorpuse poolt 

määruse (EL) 2017/XXX kohaselt 

rakendatavad meetmed, mis toetavad üht 

või mitut liidu seatud põllumajanduse ja 

maaelu arengu alast prioriteeti, eelkõige 

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 51 

lõike 1 teises lõigus osutatud meetmed. 

Raha eraldatakse ainult kooskõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX, võtmata 

arvesse fonde käsitlevate määruste 

erinõudeid.“ 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 31 välja jäetud 

Otsuse nr 1313/2013/EL muutmine  

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

lõikes 1 lisatakse teise lõigu järele 

järgmine lõik: 

 

„Rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ 

alt saadud rahastamispaketist eraldatakse 

6 000 000 eurot (jooksevhindades), et 

rahastada meetmeid, mida Euroopa 
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solidaarsuskorpus rakendab kookõlas 

määrusega (EL) 2017/XXX ning mis 

toetavad üht või mitut liidu seatud 

kodanikukaitse alast prioriteeti. Raha 

eraldatakse ainult kooskõlas määrusega 

(EL) 2017/XXX, võtmata arvesse otsuse 

nr 1313/2013/EL erinõudeid.“ 

 



 

AD\1142056ET.docx 21/22 PE610.649v03-00 

 ET 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Euroopa solidaarsuskorpus 

Viited COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

CULT 

12.6.2017 
   

Arvamuse esitajad 

       istungil teada andmise kuupäev 

BUDG 

12.6.2017 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Tiemo Wölken 

29.6.2017 

Vastuvõtmise kuupäev 4.12.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

21 

5 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, 

Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel 

Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González 

Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried 

Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, 

Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco 

Zanni 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

John Howarth, Joachim Zeller 

 



 

PE610.649v03-00 22/22 AD\1142056ET.docx 

ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS 
NÕUANDVAS KOMISJONIS 

 21 + 

 ALDE  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez  

ECR Zbigniew Kuźmiuk  

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried 

Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle 

Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos  

Verts/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana  

 

 5 – 

ECR Bernd Kölmel  

EFDD Jonathan Arnott  

ENF André Elissen, Marco Zanni  

NI Eleftherios Synadinos  

 

 0 0 

    

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


