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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ühendada hiljuti tegevust alustanud Euroopa noorte 
solidaarsuskorpus 2014. aastal asutatud Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpusega – ELi 
humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatusega, mis põhineb Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklil 214, milles on sätestatud humanitaarabi õiguslik alus. 

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatus on aluslepingust tulenev nõue ja selle eesmärk on 
aidata anda vajaduspõhist humanitaarabi ning tugevdada kolmandate riikide vähemkaitstud 
või katastroofide tõttu kannatanud kogukondade suutlikkust ja vastupidavust. Vaatamata ELi 
humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse mitmesele potentsiaalile oli selle algus 
aeglane, tegelik vabatahtlike arv jäi väiksemaks, kui komisjon alguses oli lootnud, ja 
vahehindajad märkisid, et partnerite kaasamine humanitaarsektoris ei olnud piisav. Algatuses 
osalemisest huvitatud organisatsioonide kohustuslik sertifitseerimismenetlus on pikaldane ja 
koormav. Selle tulemusena jõudis vabatahtlike arv märkimisväärsesse (kuid ikkagi veel liiga 
väiksesse) suurusjärku alles 2017. aastal. Seetõttu on algatuse kogu potentsiaali endiselt raske 
hinnata ja see jääb selgelt kasutamata. 

Näib aga, et enamik sidusrühmi toetab ELi humanitaarabi vabatahtlike algatuse ühendamist 
Euroopa solidaarsuskorpusega, kuna üks võib teist täiendada, nimelt võimaldades 
humanitaarabile keskenduva vabatahtliku tegevuse kogemust väljaspool liitu. Kui seda 
nõuetekohaselt arendatakse, peaks see olema oluline vaheetapp noortele, kes on huvitatud 
karjäärist humanitaarabisektoris, ning väärtuslik lähtepunkt vabatahtlikus tegevuses ja 
ühiskondlikus töös osalemiseks ning üldise huvi äratamiseks üleilmsete 
humanitaarprobleemide vastu. 

Lisaks peaks mittetulunduslikele humanitaarabiorganisatsioonidele ja tippspetsialistidele 
jääma võimalus saada osa koolitustest ja rahastamisvõimalustest, kui nad soovivad uues 
programmis osaleda. Arvamuse koostaja soovitab ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva 
algatuse tegevusele mitte kohaldada üldist 30-aastast vanuse ülempiiri, et võimaldada ka 
kogenenumatel inimestel osaleda vabatahtlikkuse alusel humanitaarabi andmises, eelkõige 
seetõttu, et nad võivad enne lähetamist vajada erikoolitust. 

Nagu eespool mainitud, on organisatsioonide akrediteerimine ELi humanitaarabi vabatahtlike 
algatuses osalemiseks koormav. See on osutunud suureks takistuseks suurema hulga 
vabatahtlike kaasamisel. Seetõttu on oluline, et juba akrediteeritud organisatsioonid ei peaks 
uuesti läbima sama protsessi, kui uus määrus jõustub. Lisaks on võtmeküsimus uue 
kvaliteedimärgise omandamise korra lihtsustamine osalevate organisatsioonide jaoks. 

Peale selle peab arengukomisjon tagama, et Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse 
tegevust käsitlevad sätted (määruse IV peatükk), mille puhul meil on ainupädevus, tagaksid 
vastastikuse täiendavuse ja kooskõla ELi muude humanitaarabi meetmetega ja Euroopa 
humanitaarabikonsensusega. Tulevase programmi selle osa rakendamisel tuleb täielikult 
järgida humanitaarabi põhimõtteid ning see peab väljenduma vajaduspõhises, koordineeritud 
ja tõhusas humanitaarabis. 

Sellega seoses näeb arvamuse koostaja suurimat potentsiaali meetmetes, mis keskenduvad 
organisatsioonilise ja kohapealse suutlikkuse suurendamisele, vastupidavusele ning 
tegevusvormidele, mis ühendavad hädaabi, taastus- ja arenguabi (LRRD), seostavad 
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humanitaar- ja arenguabi, aitavad vähendada katastroofiohtu ja suurendada katastroofideks 
valmisolekut ning suurendada üldisemalt teadlikkust humanitaarvajadustest ja -põhimõtetest 
ning parandada sellekohast teavevahetust.

Mis puudutab käesoleva määruse-eelnõu sätteid, mille puhul arengukomisjon jagab pädevust 
kultuurikomisjoniga, siis oleme seisukohal, et üldiselt tuleks rohkem rõhutada kestlikku 
arengut, põhimõtet „kedagi ei tohi kõrvale jätta“, vaesuse kaotamist, inimõigusi ja soolist 
võrdõiguslikkust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Pidades silmas humanitaarkriiside 
ja ülemaailmsete hädaolukordade arvu 
märkimisväärset suurenemist ning 
selleks, et edendada solidaarsust ning 
humanitaarabi nähtavust liidu kodanike 
seas, on vaja arendada solidaarsust 
liikmesriikide vahel ning inimtegevusest 
põhjustatud kriisidest või 
loodusõnnetustest mõjutatud kolmandate 
riikidega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Humanitaarabi põhineb 
erapooletuse, neutraalsuse ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtetel, mis 
sisalduvad rahvusvahelises 
humanitaarõiguses ja liidu õiguses. 
Humanitaarabi võimaldab 
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vajaduspõhiselt hädaolukorrale 
reageerida, et kaitsta inimelusid, ära 
hoida ja leevendada inimeste kannatusi, 
hoida inimväärikust ning pakkuda kaitset 
inimtegevusest põhjustatud kriiside või 
loodusõnnetuste tõttu kannatanud 
haavatavatele inimrühmadele. 
Humanitaarabi olulised koostisosad on ka 
katastroofiohu vähendamine ja 
katastroofideks valmisoleku 
suurendamine suutlikkuse ja 
vastupidavuse tugevdamise meetmete abil.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 14. septembri 2016. aasta kõnes 
Euroopa Liidu olukorra kohta rõhutati 
vajadust investeerida noortesse ja teatati 
Euroopa solidaarsuskorpuse (edaspidi 
„programm“) loomisest, et luua noortele 
inimestele kogu liidus võimalusi 
ühiskonda sisuliselt panustada, näidata 
üles solidaarsust ning arendada oma 
oskusi, omandades lisaks töökogemusele 
ka väärtuslikke inimlikke kogemusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek 4

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 

välja jäetud
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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. 

__________________

18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa solidaarsuskorpus“ 
(COM(2016) 942 final).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Vabatahtlik tegevus on konkreetne 
ja nähtav solidaarsuse väljendus, mis 
võimaldab inimestel anda oma teadmised,
oskused ja aja ilma rahalise ajendita 
ühiskonna, kohalike kogukondade või 
kaasinimeste teenistusse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Abi, mida antakse inimestele ja 
kogukondadele väljaspool liitu, kes 
seisavad silmitsi katastroofidega või kes 
on eriti haavatavad katastroofide suhtes ja 
kes vajavad humanitaarabi, ning mis 
põhineb neutraalsuse, humaansuse, 
sõltumatuse ja erapooletuse 
aluspõhimõtetel, on oluline solidaarsuse 
väljendus. Rahalised eraldised peaksid 
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seda põhimõtet kajastama ja võimaldama 
vähemalt 5000 vabatahtlikku osalemist 
humanitaarabioperatsioonides.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Osalevad vabatahtlikud ja 
organisatsioonid, kes rakendavad 
Euroopa vabatahtlikku 
humanitaarabikorpust, peaksid järgima 
põhimõtteid, mis on sätestatud
Euroopa konsensuses humanitaarabi 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) Vaja on veelgi suurendada 
solidaarsust kriiside ja katastroofide 
ohvritega kolmandates riikides ning tõsta 
liidu kodanike üldist teadlikkust 
humanitaarabist ja vabatahtlikust 
tegevusest kui elukestvast tegevusest ning 
humanitaarabi ja vabatahtliku tegevuse 
märgatavust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 e) Liit ja selle liikmesriigid on võtnud 
kohustuse rakendada kestliku arengu 
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tegevuskava aastani 2030 ja järgida 
kestliku arengu eesmärke nii liidusiseselt 
kui ka välistegevuse kaudu.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 f) 19. mai 2017. aasta järeldustes 
humanitaarabi ja arengu vahelise seose 
kohta tunnistas nõukogu vajadust 
tugevdada vastupidavust, milleks tuleb 
humanitaarabi ja arengukoostöö 
paremini omavahel siduda ning veelgi 
tugevdada üksteist täiendavate käsituste 
vahelisi tegevuslikke seoseid, mis 
hõlmavad humanitaarabi, 
arengukoostööd ja konfliktide ennetamist. 

Muudatusettepanek 11

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, sealhulgas haavatavas 
olukorras ja piiratud võimalustega 
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.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

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 selles mõttes, et need peaksid 
vastama rahuldamata ühiskondlikele 
vajadustele, aitama tugevdada kogukondi
ja suurendada suutlikkust, pakkuma 
noortele võimaluse omandada väärtuslikke 
teadmisi ja pädevusi, olema noortele 
taskukohased ning neid tuleks ellu viia 
ohututes, kaasavates ja tervislikes 
tingimustes, arvestades, et kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste ja 
sidusrühmadega peetavat dialoogi tuleks 
ergutada, et tagada vajadustele suunatud 
programm ning et edendada 
vabatahtlikku tegevust partnerriikides ja 
lisada solidaarsusmeetmetele tugev 
arengu edendamise mõõde;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 375/20141a kohaselt läbi 
viidud lähetavate ja vastuvõtvate 
organisatsioonide sertifitseerimist ei 
tohiks dubleerida uue Euroopa 
solidaarsuskorpuse programmi raames 
ning samaväärsust tuleks tunnustada 
käesoleva määruse rakendamisel alates 
2021. aastast.

____________________

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

Muudatusettepanek 14

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

(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, kultuurilist 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 
valideerimist. Seega aitab see kaasa ka 
noorte jaoks olulisele Euroopa tasandi 
koostööle ja suurendab teadlikkust selle 
positiivsest mõjust.

Muudatusettepanek 15

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 

(10) Kõnealused tegevused peaksid 
tooma kasu kogukonnale ning soodustama 
samas ka üksikisikute isiklikku, 
haridusalast, sotsiaalset, kultuurilist ja 
erialast arengut, samuti arendama 
kodanikutunnet; tegevus võib toimuda 
vabatahtliku tegevuse, praktika või töö, 
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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.

projektide või võrgustikutegevusena 
mitmesugustes valdkondades, nt hariduse 
ja koolituse, tööhõive, soolise 
võrdõiguslikkuse, ettevõtluse (eriti 
sotsiaalse ettevõtluse), ringmajanduse, 
kodanikuaktiivsuse ja demokraatliku 
osaluse, keskkonna- ja looduskaitse, 
kliimameetmete, loodus- või 
inimtegevusest põhjustatud suurõnnetuste 
ärahoidmise ja nende tagajärgedest 
taastamise, katastroofide tõttu kannatanud 
haavatavate inimrühmade, vastupidavuse, 
vaesuse vähendamise, toiduga 
kindlustatuse, põllumajanduse ja maaelu 
arengu, toidu ja muude toodete jagamise, 
tervise ja heaolu, loovuse ja kultuuri, 
kehakultuuri ja spordi, sotsiaalabi ja 
hoolekande, kolmandate riikide kodanike, 
eelkõige saatjata alaealiste vastuvõtu ja 
integratsiooni, konfliktide ennetamise, 
rahu ja lepitamise, inimõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse, 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.

Muudatusettepanek 16

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 

(11) Vabatahtlik tegevus (nii liidu piires 
kui ka sellest väljaspool) on mitteformaalse 
ja informaalse õppimise kontekstis rikastav 
kogemus, mis edendab noorte osalejate 
isiklikku, kultuurilist, sotsiaalhariduslikku 
ja erialast arengut, vastutustunnet, 
kodanikuaktiivsust ja tööalast 
konkurentsivõimet. Vabatahtlik tegevus ei 
tohiks negatiivselt mõjutada ega asendada 
võimalikke või olemasolevaid tasustatavaid 
töökohti. Euroopa solidaarsuskorpuse 
programmi raames toimuv vabatahtlik 
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koordinatsiooni meetodi kaudu. tegevus peaks ka täiendama kohalikke, 
piirkondlikke ja riiklikke vabatahtliku 
tegevuse kavasid, kui sellised kavad on 
olemas. Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tegema noortevaldkonna vabatahtliku 
tegevuse meetmete alal koostööd avatud 
koordinatsiooni meetodi kaudu.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praktika või töö solidaarsusega 
seotud valdkondades võivad pakkuda 
noortele täiendavaid võimalusi alustada 
tegevust tööturul, aidates samas kaasa 
peamiste ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. See võib aidata suurendada 
noorte tööalast konkurentsivõimet ja 
produktiivsust, lihtsustades samas nende 
üleminekut hariduse omandamiselt tööellu, 
mis on nende tööturuvõimaluste 
suurendamise seisukohast keskse 
tähtsusega. Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames pakutav praktika vastab 
kvaliteedipõhimõtetele, mis on esitatud 
nõukogu soovituses praktika 
kvaliteediraamistiku kohta21. Pakutav 
praktika ja töö on noortele hüppelauaks 
tööturule sisenemisel ning seetõttu kaasneb 
sellega asjakohane tegevusjärgne toetus. 
Praktika ja töö korraldamist hõlbustavad 
asjaomased tööturuosalised, eelkõige 
avaliku ja erasektori tööturuasutused, 
sotsiaalpartnerid ja kaubanduskojad, ning 
praktika ja töö eest maksavad tasu osalevad 
organisatsioonid. Osalevate 
organisatsioonidena peaksid nad taotlema 
rahastamist Euroopa solidaarsuskorpuse 
pädeva rakendusasutuse kaudu, pidades 
silmas seda, et nad on vahendajateks noorte 
osalejate ning solidaarsussektorites 
praktika- ja töövõimalusi pakkuvate 

(12) Praktika või töö solidaarsusega 
seotud valdkondades võivad pakkuda 
noortele, sealhulgas puuetega ja piiratud 
võimalustega noortele täiendavaid 
võimalusi alustada tegevust tööturul, 
aidates samas kaasa peamiste 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele. See 
võib aidata suurendada noorte tööalast 
konkurentsivõimet ja produktiivsust, 
lihtsustades samas nende üleminekut 
hariduse omandamiselt tööellu, mis on 
nende tööturuvõimaluste suurendamise 
seisukohast – ka 
mittetulundusorganisatsioonides ning 
sotsiaal- ja humanitaarabisektoris –
keskse tähtsusega. Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames pakutav 
praktika vastab kvaliteedipõhimõtetele, mis 
on esitatud nõukogu soovituses praktika 
kvaliteediraamistiku kohta21, ning ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonis 
sisalduvatele põhimõtetele. Pakutav 
praktika ja töö on noortele hüppelauaks 
tööturule sisenemisel ning seetõttu kaasneb 
sellega asjakohane tegevusjärgne toetus. 
Praktika ja töö korraldamist hõlbustavad 
asjaomased tööturuosalised, eelkõige 
avaliku ja erasektori tööturuasutused, 
sotsiaalpartnerid ja kaubanduskojad, ning 
praktika ja töö eest maksavad tasu osalevad 
organisatsioonid. Osalevate 
organisatsioonidena peaksid nad taotlema 
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tööandjate vahel. rahastamist Euroopa solidaarsuskorpuse 
pädeva rakendusasutuse kaudu, pidades 
silmas seda, et nad on vahendajateks noorte 
osalejate ning solidaarsussektorites 
praktika- ja töövõimalusi pakkuvate 
tööandjate vahel.

__________________ __________________

21 Nõukogu 15. märtsi 2018. aasta soovitus 
kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa 
raamistiku kohta (ELT C 153, 2.5.2018, lk 
1).

21 Nõukogu 15. märtsi 2018. aasta soovitus 
kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa 
raamistiku kohta (ELT C 153, 2.5.2018, lk 
1).

Muudatusettepanek 18

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. 
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.

(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 ja 
samuti ühiskonnas enim puudust 
kannatavate isikute hüvanguks. Projektide 
vahendusel saavad noored katsetada ideid 
ja olla ise solidaarsustegevuse edasiviivaks 
jõuks. Need projektid on ka hüppelauaks 
edasises solidaarsustegevuses osalemisele 
ning esimeseks sammuks, et julgustada 
Euroopa solidaarsuskorpuses osalejaid 
jätkama aktiivsete kodanikena tegevust 
vabatahtlikuna või ühenduste teenistuses
või moodustama solidaarsus-, 
mittetulundus- ja noortega seotud 
valdkondades ühendusi, vabaühendusi või 
muid organisatsioone.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Vabatahtlikud võivad aidata 
tugevdada liidu suutlikkust anda 
vajaduspõhist ja põhimõtetele vastavat 
humanitaarabi ning suurendada 
humanitaarabisektori tõhusust, kui nad 
on asjakohaselt valitud, koolitatud ja 
lähetusteks ette valmistatud, et tagada 
neile vajalikud oskused ja pädevused 
abivajajate kõige tulemuslikumaks 
abistamiseks, ning tingimusel, et nad 
saavad arvestada piisava kohapealse 
toetuse ja järelevalvega. Seetõttu on nii 
humanitaarabi tõhususe suurendamiseks 
kui ka vabatahtlike toetamiseks äärmiselt 
oluline kvalifitseeritud, hästi koolitatud ja 
kogenud treenerite ja mentorite 
kohapealne roll.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Riiklikud korraldusasutused 
peaksid ka julgustama noori 
vabatahtlikke saama Euroopa 
solidaarsuskorpuse programmi 
saadikuteks, et jagada 
noorteorganisatsioonide, haridusasutuste 
ja seminaride kauduoma kogemusi.
Saadikutena osaleksid nad tulevaste 
kandidaatide koolitamisel, aidates seega 
kaasa programmi edendamisele. Selleks 
peaksid riiklikud korraldusasutused 
vabatahtlikke toetama.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Euroopa solidaarsuskorpuse 
eduka rakendamise tagamiseks on vaja 
suurendada selle nähtavust ja sellest 
teadlikkust ning jätkata olemasolevate 
rahastamisvõimaluste propageerimist, 
kasutades selleks teabekampaaniaid 
(sealhulgas iga-aastane Euroopa 
solidaarsuskorpuse teabepäev) ja 
dünaamilisi suhtlusvahendeid ning 
pöörates sealjuures suurt tähelepanu 
sotsiaalmeediale, et tagada sihtrühmade, 
nii üksikisikute kui ka organisatsioonide 
võimalikult suur informeeritus.

Muudatusettepanek 22

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 (veebipõhiselt, 
kui muul viisil ei ole võimalik), 
kindlustust, haldusalast ja tegevusjärgset 
toetust, samuti Euroopa solidaarsuskorpuse 
kogemuse najal omandatud teadmiste, 
oskuste ja pädevuste valideerimist.
Vabatahtlike asjakohane väljaõpe, 
julgeolek ja turvalisus peaks olema 
esmatähtsal kohal ning sellega seoses 
peaks toimuma korrapärane teabevahetus
ja riskihindamine, eelkõige Euroopa 
vabatahtliku humanitaarabikorpuse 
puhul. Vabatahtlikke ei tohiks lähetada 
operatsioonidele, mida viiakse läbi 
rahvusvaheliste ja riigisiseste relvastatud 
konfliktide toimumiskohas.
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Nõuetekohaselt tuleks arvesse võtta ka 
vabatahtlikega kontaktis olevate laste ja 
teiste haavatavate isikute ohutust ja huve. 
Lastega otsest kontakti hõlmavad 
tegevused peaksid lähtuma lapse parimate 
huvide põhimõttest ning nende suhtes 
tuleks vajaduse korral kohaldada 
taustakontrolle või muid meetmeid, et 
tagada laste kaitse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Euroopa solidaarsuskorpuse 
rakendamise kõikides etappides tuleks 
täielikult järgida võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtteid, 
sealhulgas osalevate vabatahtlike ja 
organisatsioonide kindlakstegemine ja 
valimine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagamaks, et Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames korraldatavas 
tegevuses osalemine mõjutaks osalejate 
isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja 
erialast arengut ning arendaks 
kodanikutunnet, 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.

(16) Tagamaks, et Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames korraldatavas 
tegevuses osalemine mõjutaks osalejate 
isiklikku, haridusalast, sotsiaalset, 
kultuurilist ja erialast arengut ning 
arendaks kodanikutunnet, 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.

_________________ _________________
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22 Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 
soovitus mitteformaalse ja informaalse 
õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 
22.12.2012, lk 1–5).

22 Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta 
soovitus mitteformaalse ja informaalse 
õppe valideerimise kohta (ELT C 398, 
22.12.2012, lk 1–5).

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riiklikud korraldusasutused 
peaksid ka julgustama noori 
vabatahtlikke saama Euroopa 
solidaarsuskorpuse programmi 
saadikuteks, et jagada oma kogemusi 
noortevõrgustike, haridusasutuste ja 
seminaride kaudu. Endised vabatahtlikud 
ja saadikud võiksid aidata ka tulevasi 
kandidaate koolitada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

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, et 
osalevate organisatsioonide õigused, 
ohutus ja kohustused vastavad kogu 
solidaarsuskogemuse eri etappide vältel
liidu väärtustele, põhimõtetele ja 
eesmärkidele ning Euroopa 
solidaarsuskorpuse põhimõtetele ja 
nõuetele. Kvaliteedimärgise saamine on 
osalemise eeltingimus, kuid märgisega ei 
peaks automaatselt kaasnema rahastamine 
Euroopa solidaarsuskorpuse raames.
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Muudatusettepanek 27

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
kooskõlas kehtivate 
sertifitseerimiskavadega. Märgise 
omandamise menetlust tuleks juba 
sertifitseeritud organisatsioonide, 
täpsemalt praeguse ELi humanitaarabi 
vabatahtlike ja ECHO 
raampartnerluslepingute osaliste jaoks 
lihtsustada. Selles protsessis tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta sarnaseid 
protsesse, mis on läbi viidud määruste 
(EL) nr 375/2014, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/14751a ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/961b

kohaselt. 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. Kvaliteedimärgiste andmise ja 
uuesti hindamise protsessiga seotud 
halduskoormus tuleks vähendada 
miinimumini, et tagada võrdne 
juurdepääs ja vältida väiksemate 
organisatsioonide osalemise takistamist.

______________________

1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 2. 
oktoobri 2018. aasta määrus (EL) nr 
2018/1475, millega kehtestatakse Euroopa 
solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning 
muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, 
määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust 
1313/2013/EL (ELT L 250, 4.10.2018, 
lk 1).
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1bNõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Rakendusprotsessi läbipaistvuse ja 
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi 
tulemuslikkuse suurendamiseks peaks 
komisjon konsulteerima korrapäraselt 
peamiste sidusrühmadega, sealhulgas 
osalevate organisatsioonide ja muude 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, sealhulgas 
noortevõrgustike ja riiklike 
noortenõukogudega, samuti tööandjaid ja 
ametiühinguid esindavate võrgustikega.

Muudatusettepanek 29

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 kõigi kasutajate jaoks lihtne 
juurdepääs Euroopa solidaarsuskorpusele
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EL) 2016/21021a

juurdepääsetavusnõuetega 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 (veebipõhiselt, kui 
muidu ei ole võimalik) jaoks, aga ka 
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muude tulevikus tekkida võivate kasulike 
funktsioonide jaoks.
Humanitaarabimeetmeid toetavate 
lähetuste ning vabatahtliku tegevuse ja 
lähetuse vahelise pika ajavahemiku puhul 
ei tohiks humanitaarabimeetmetes 
osalejad kokku puutuda täiendavate 
takistustega võrreldes teistes
valdkondades osalejatega.

_______________________

1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori 
asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 
juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, 
lk 1). 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Euroopa solidaarsuskorpuse 
sihtrühm on 18–30aastased noored ning 
selle tegevuses osalemise tingimuseks 
peaks olema eelnev registreerumine 
Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis.

(27) Euroopa solidaarsuskorpuse 
sihtrühm on eeskätt 18–30aastased noored, 
kuid kolmandates riikides antava 
humanitaarabi vajadused ja kontekst 
võivad õigustada ekspertide osalemist, kes 
on vanemad, kui eespool osutatud 
vanuserühm. Euroopa solidaarsuskorpuse
tegevuses osalemise tingimuseks peaks 
olema eelnev registreerumine Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata soolisele
võrdõiguslikkusele naiste ja meeste võrdse 
osalemise edendamise ja hõlbustamise 
mõttes.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(27 a) Vastavalt liidu võrdsete võimaluste 
ja diskrimineerimiskeelu põhimõttele 
peaks erinevatel elualadel tegutsevatel ja 
igas vanuses liidu kodanikel ja 
pikaaegsetel elanikel olema võimalus 
osaleda vabatahtlikus töös aktiivsete 
kodanikena. Võttes arvesse 
humanitaartegevusega seotud 
konkreetseid probleeme, peaksid 
humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva 
ELi algatuse osalised olema vähemalt 18-
aastased ning nad võivad esindada 
paljusid erinevaid profiile ja põlvkondi, 
kelle oskused on vajalikud selliste 
humanitaaroperatsioonide edukaks 
läbiviimiseks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, et Euroopa solidaarsuskorpuse 
toetatav tegevus on kättesaadav kõigile 
noortele, eeskätt kõige ebasoodsamas ja 
haavatavas olukorras olevatele noortele, 
sealhulgas puuetega inimestega töötavate 
vabatahtlike kandidaadid. Kehtestada 
tuleks erimeetmed, mis aitavad edendada 
sotsiaalset kaasatust, koolitust 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 
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piiriülese tegevuse korral Euroopa Liidus. tekitavad raskusi viisade ja elamislubade 
saamisel ning Euroopa 
ravikindlustuskaardi väljaandmisel 
piiriülese tegevuse korral Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
ja toetust tuleks anda vastuvõtvate 
partnerorganisatsioonide suutlikkusele 
kolmandates riikides ning vajadusele 
integreerida vabatahtlike tegevus 
kohaliku kontekstiga ning hõlbustada 
vabatahtlike suhtlust kohalike 
humanitaarabi andjate, vastuvõtva 
kogukonna ja kodanikuühiskonnaga.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kooskõlas komisjoni teatisega 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“31 tuleks programmis 
arvesse võtta kõnealuste piirkondade erilist 
olukorda. Võetakse meetmeid, millega 
suurendada äärepoolseimate piirkondade 
osalemist kõigis programmi meetmetes. 
Selliste meetmete üle teostatakse 
korrapäraselt järelevalvet ja neid 
hinnatakse. 

(35) Kooskõlas komisjoni teatisega 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“31 tuleks programmis 
arvesse võtta kõnealuste piirkondade erilist 
olukorda ja erivajadusi, eelkõige 
poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse 
olukorra arengut, sealhulgas noorte 
töötuse määra, et võimaldada paremat 
koostööd kõige tõhusamal ja lihtsamal 
viisil. Võetakse meetmeid, millega 
suurendada äärepoolseimate piirkondade 
osalemist kõigis programmi meetmetes. 
Selliste meetmete üle teostatakse 
korrapäraselt järelevalvet ja neid 
hinnatakse. 
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__________________ __________________

31 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja Euroopa Investeerimispangale 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“ (COM(2017) 623 final).

31 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja Euroopa Investeerimispangale 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“ (COM(2017) 623 final).

Muudatusettepanek 35

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 
riikide valitsuste, vabaühenduste, 
sotsiaalsete ettevõtete, 
noorteorganisatsioonide, erasektori ja 
kohaliku tasandi sidusrühmadega, kellel on 
eriteadmised solidaarsusmeetmete alal, 
kooskõlas riiklike ja piirkondlike 
vabatahtlike programmidega.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Selleks et tagada usaldusväärne 
finantsjuhtimine ja õiguskindlus igas 
osalevas riigis, peaks iga riiklik 
ametiasutus määrama sõltumatu 
auditeerimisasutuse. Kui see on teostatav, 
võiks sõltumatu auditeerimisasutus 
tõhususe maksimaalseks suurendamiseks 
olla sama, mis [uue „Erasmust“ käsitleva 
määruse] III peatükis osutatud meetmete 
jaoks määratud asutus.

(42) Selleks et tagada usaldusväärne 
finantsjuhtimine, kulude optimeerimine ja 
õiguskindlus igas osalevas riigis, peaks iga 
riiklik ametiasutus määrama sõltumatu 
auditeerimisasutuse. Kui see on teostatav, 
võiks sõltumatu auditeerimisasutus 
tõhususe maksimaalseks suurendamiseks 
olla sama, mis [uue „Erasmust“ käsitleva 
määruse] III peatükis osutatud meetmete 
jaoks määratud asutus.
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Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „solidaarsustegevus“ – kvaliteetne
ajutine tegevus, millega aidatakse 
saavutada Euroopa solidaarsuskorpuse 
eesmärke ning mis võib toimuda 
vabatahtliku töö, praktika, töö, 
solidaarsusprojektide või 
võrgustikutegevusena mitmesugustes 
valdkondades, sealhulgas lõikes 13 
osutatud valdkondades, tagades Euroopa 
lisaväärtuse ning tervise- ja 
ohutuseeskirjade järgimise;

(1) „solidaarsustegevus“ – kergesti 
kättesaadav, kvaliteetne, kaasav ja 
piisavalt rahastatud tegevus, millega 
aidatakse saavutada Euroopa 
solidaarsuskorpuse eesmärke ning mis võib 
toimuda vabatahtliku töö, praktika, töö, 
solidaarsusprojektide või 
võrgustikutegevusena mitmesugustes 
valdkondades, sealhulgas lõikes 13 
osutatud valdkondades, tagades Euroopa 
lisaväärtuse ning tervise- ja 
ohutuseeskirjade järgimise;

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „registreeritud kandidaat“ – 17–
30aastane üksikisik, kes on registreerunud 
Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis, et 
väljendada huvi osaleda 
solidaarsustegevuses, kuid kes veel sellises 
tegevuses ei osale;

(2) „registreeritud kandidaat“ –
üksikisik, kes on registreerunud Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis, et väljendada 
huvi osaleda solidaarsustegevuses, kuid kes 
veel sellises tegevuses ei osale; 

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „osaleja“ – 18–30aastane üksikisik, 
kes on registreerunud Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis ja kes osaleb 
Euroopa solidaarsuskorpuse 
solidaarsustegevuses;

(3) „osaleja“ – üksikisik, kes on 
registreerunud Euroopa solidaarsuskorpuse 
portaalis ja kes osaleb Euroopa 
solidaarsuskorpuse solidaarsustegevuses;
muude kui IV peatükis osutatud tegevuste 
puhul on osalejad vanuses 18–35 aastat;
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „piiratud võimalustega noored“ –
noored, kellel on raskusi, mis takistavad 
neil programmiga pakutavatest 
võimalustest osa saamast majanduslikel, 
sotsiaalsetel, kultuurilistel, geograafilistel 
või tervislikel põhjustel või näiteks puude
või õpiraskuste tõttu;

(4) „piiratud võimalustega noored“ –
noored, kellel on raskusi, mis täiendava ja 
konkreetselt kohandatud toetuse 
puudumisel takistavad neil programmiga 
pakutavatest võimalustest osa saamast 
majanduslikel, sotsiaalsetel, kultuurilistel, 
geograafilistel või tervislikel põhjustel või 
näiteks õpiraskuste või puude tõttu, 
sealhulgas pikaajaline füüsiline, vaimne, 
intellektuaalne või meeleline kahjustus, 
nagu on sätestatud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „vabatahtlik tegevus“ –
solidaarsustegevus, mis toimub 
vabatahtliku tasustamata tegevusena kuni 
12 kuu vältel;

(6) „vabatahtlik tegevus“ –
solidaarsustegevus, mis toimub 
vabatahtliku tasustamata tegevusena kuni 
12 kuu vältel ja võimaldab üksikisikutel 
rakendada oma teadmisi, oskusi ja aega 
ühiskonna, kogukonna või kaasinimeste 
hüvanguks ilma rahalise motivatsioonita;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „praktika“ – solidaarsustegevus, 
mis toimub 2–6kuulise ajavahemiku 
jooksul, mida võib pikendada üks kord ja 

(7) „praktika“ – solidaarsustegevus, 
mis toimub 2–6kuulise ajavahemiku 
jooksul, mida võib pikendada üks kord ja 
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kõige rohkem 12 kuu võrra, ning mida 
pakub ja mille eest maksab tasu Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejat vastu võttev 
osalev organisatsioon;

kõige rohkem 12 kuu võrra, ning mida 
pakub ja mille eest maksab tasu Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejat vastu võttev 
osalev organisatsioon ja mis sisaldab 
õppekomponenti;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on 
suurendada noorte inimeste ja 
organisatsioonide osalemist 
kättesaadavates ja kvaliteetsetes 
solidaarsustegevustes, mis aitavad 
tugevdada ühtekuuluvust, solidaarsust ja 
demokraatiat liidus ja mujal ning mille abil 
lahendatakse ühiskonna- ja 
humanitaarprobleeme kohapeal, 
keskendudes eelkõige sotsiaalse kaasatuse 
edendamisele.

1. Programmi üldeesmärk on 
suurendada noorte inimeste ja 
organisatsioonide osalemist 
kättesaadavates ja kvaliteetsetes 
solidaarsus- ja mittetulunduslikes 
tegevustes, mis aitavad tugevdada 
ühtekuuluvust, solidaarsust ja demokraatiat 
liidus ja mujal, tehes seeläbi edusamme 
kestliku arengu eesmärkide saavutamise 
poole, lahendades ühiskonna- ja 
humanitaarprobleeme kohapeal, eelkõige 
vähendades inimtegevusest põhjustatud 
kriiside või loodusõnnetuste ohte, 
hädaolukordi ebakindlates või 
konfliktijärgses olukorras olevates 
riikides, keskendudes eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse edendamisele.

Muudatusettepanek 44

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, 
samuti suurendada nende tööalast 
konkurentsivõimet ja lihtsustada nende 

2. Programmi erieesmärk on pakkuda 
noortele, sealhulgas puuetega ja piiratud 
võimalustega noortele hõlpsasti 
kättesaadavaid võimalusi osaleda 
solidaarsustegevustes Euroopas ja sellest 
väljaspool ning samas suurendada ja 
nõuetekohaselt valideerida nende
kultuuridevahelist teadlikkust ning 
erialaseid ja kodanikutegevuse pädevusi, 
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siirdumist tööturule. samuti suurendada nende tööalast 
konkurentsivõimet ja lihtsustada nende 
siirdumist tööturule.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) noorte osalemine ühiskondlike 
probleemide lahendamisele suunatud 
solidaarsustegevuses, millele on osutatud 
artiklis 6;

(a) noorte osalemine ühiskondlike 
probleemide lahendamisele suunatud 
solidaarsustegevuses ja kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele suunatud 
jõupingutuses, millele on osutatud artiklis 
6;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) noorte osalemine humanitaarabiga 
seotud solidaarsustegevuses (Euroopa 
vabatahtlik humanitaarabikorpus), millele 
on osutatud artiklis 10.

(b) noorte ja ekspertteadmistega 
isikute osalemine humanitaarabiga seotud 
solidaarsustegevuses (Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus), millele on osutatud 
artiklis 10, ning liidusisene ja -väline 
tegevus, mille eesmärk on suurendada 
vastuvõtvate organisatsioonide suutlikkust 
humanitaarabi andmiseks kolmandates 
riikides, nagu on osutatud artiklis 11.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 18 kohaselt vastu võetud 
iga-aastane tööprogramm sisaldab loetelu 
tegevustest, mis võivad olla kahjulikud 
osalejatele, toetusesaajatele ja 
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ühiskonnale või mis ei ole osalejate jaoks 
asjakohased, mida ei viida ellu 
programmi raames või mille suhtes 
kohaldatakse erikoolitust, taustakontrolli 
või muid meetmeid.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada osalevate 
organisatsioonide suutlikkust pakkuda 
kvaliteetseid projekte järjest suuremale 
arvule Euroopa solidaarsuskorpuses 
osalejatele;

(a) suurendada osalevate 
organisatsioonide ja nende kohalike 
partnerite suutlikkust teha koostööd ja
pakkuda kvaliteetseid projekte järjest 
suuremale arvule Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejatele;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meelitada ligi uustulnukaid – nii 
noori kui ka osalevaid organisatsioone;

(b) meelitada ligi uustulnukaid – nii 
noori kui ka ELi humanitaarabi 
vabatahtlike algatuse kogemustega isikuid 
ja osalevaid organisatsioone;

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Euroopa solidaarsuskorpuse 
portaali ja muude asjakohaste 
internetiteenuste ning vajalike IT-
tugisüsteemide ja veebipõhiste vahendite 
loomine, haldamine ja ajakohastamine.

(d) Euroopa solidaarsuskorpuse 
portaali ja muude asjakohaste 
internetiteenuste ning vajalike IT-
tugisüsteemide ja veebipõhiste vahendite 
loomine, haldamine ja ajakohastamine
kooskõlas direktiivi (EL) 2016/2102 



AD\1174686ET.docx 29/44 PE629.637v03-00

ET

juurdepääsetavusnõuetega.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevussuunas „Euroopa 
vabatahtlik humanitaarabikorpus“ 
rakendatavate meetmetega aidatakse 
eelkõige anda vajadustel põhinevat 
humanitaarabi, mille eesmärk on säilitada 
elu, hoida ära ja leevendada inimeste 
kannatusi ning säilitada inimväärikust, 
samuti tugevdada haavatavate või 
katastroofis kannatanud kogukondade 
suutlikkust ja toimetulekuvõimet.

1. Tegevussuunas „Euroopa 
vabatahtlik humanitaarabikorpus“ 
rakendatavate meetmetega aidatakse 
eelkõige anda vajadustel põhinevat 
humanitaarabi, mille eesmärk on säilitada 
elu, hoida ära ja leevendada inimeste 
kannatusi ning säilitada inimväärikust
inimtegevusest põhjustatud kriiside või 
loodusõnnetuste korral, samuti tugevdada 
haavatavate, ebakindlas olukorras või 
katastroofis kannatanud kogukondade 
suutlikkust ja toimetulekuvõimet ning 
hõlbustada üleminekut humanitaarabilt 
pikaajalisele kestlikule ja kaasavale 
arengule.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva peatüki kohaseid 
meetmeid viiakse ellu kooskõlas 
humanitaarabi inimlikkuse, neutraalsuse, 
erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetega.

2. Käesoleva peatüki kohaseid 
meetmeid viiakse ellu kooskõlas Euroopa 
konsensusega humanitaarabi valdkonnas, 
edendades humanitaarabi inimlikkuse, 
neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse 
aluspõhimõtteid ning kinnitades samal 
ajal liidu kindlat toetust vajadustel 
põhinevale lähenemisviisile, ilma 
diskrimineerimiseta kannatanud 
elanikkonnarühmade vahel või 
elanikkonna sees ning järgides 
rahvusvahelist õigust.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu humanitaarabi antakse 
olukordades, milles võidakse kasutada ka 
muid arengukoostöö, kriisiohjamise 
ja kodanikukaitsega seonduvaid 
vahendeid. Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus töötab ühtsel ja 
täiendaval viisil ning väldib kattuvust 
liidu asjaomaste poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, eelkõige liidu 
humanitaarabipoliitika, arengukoostöö 
poliitika ja liidu kodanikukaitse 
mehhanismiga.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Et edendada ühtset rahvusvahelist 
humanitaarkriisidele reageerimist, peavad 
käesoleva peatüki kohased meetmed 
olema kooskõlas meetmetega, mida 
koordineerib ÜRO humanitaarasjade 
koordinatsioonibüroo.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus tugevdab soolist 
mõõdet liidu humanitaarabipoliitikas, 
edendades humanitaarkriiside korral 
asjakohast reageerimist naiste 
spetsiifilistele vajadustele. Erilist 
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tähelepanu pööratakse koostööle 
naisühenduste ja naiste võrgustikega, et 
edendada naiste osalemist ja juhtrolli 
humanitaarabi valdkonnas ning kasutada 
nende võimekust ja oskusi kriisijärgse 
taastumise, rahu kindlustamise, 
katastroofiohu vähendamise ja 
kannatanud kogukondade 
vastupanuvõime tugevdamise heaks.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Lähetamist käsitlevad konkreetsed 
tingimused määratakse tihedas koostöös 
vastuvõtvate organisatsioonidega kindlaks 
lähetava organisatsiooni ja Euroopa 
vabatahtliku humanitaarabikorpuse vahel 
sõlmitavas lepingus, milles märgitakse ära 
õigused ja kohustused, lähetuse kestus, 
toimumiskoht ja ülesanded.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) artiklis 9 osutatud 
solidaarsusprojektid;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tuginedes kolmandates riikides 
eelnevalt läbi viidud vajaduste 
hindamisele, toetab komisjon meetmeid, 
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mis on suunatud vastuvõtvate 
organisatsioonide humanitaarabialase 
suutlikkuse suurendamisele, 
parandamaks kohalikku valmisolekut ja 
reageerimist humanitaarkriisidele ning 
tagamaks ELi humanitaarabi vabatahtlike 
kohaliku töö tõhusus ja püsiv mõju, 
sealhulgas järgmisi meetmeid:

(a) loodusõnnetustega seotud 
katastroofiriskide juhtimine, valmisolek ja 
reageerimine, juhendamine, vabatahtlike 
juhtimist hõlmav koolitus ning muud 
vastuvõtvate organisatsioonide personalile 
ja vabatahtlikele vajalikud valdkonnad;

(b) parimate tavade vahetamine, tehniline 
abi, mestimis- ning personali ja 
vabatahtlike vahetusprogrammid, 
võrgustike loomine ja muud asjakohased 
meetmed.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon loob ELi humanitaarabi 
vabatahtlike andmebaasi (mis sisaldab 
andmeid ka ELi humanitaarabi 
vabatahtlike lähetusse saatmise 
võimaluste ja sobilikkuse kohta), haldab 
ja ajakohastab seda, võimaldades seega 
tagasipöörduvate vabatahtlike jätkuvat 
osalemist. Selle andmebaasis kogutavate 
või selle andmebaasi jaoks kogutavate 
isikuandmete töötlemine toimub vajaduse 
korral kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 2016/6791a

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2018/17251b.

____________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
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andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).

1bEuroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel 
liidu institutsioonides, organites ja 
asutustes ning isikuandmete vaba 
liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja 
otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 
21.11.2018, lk 39).

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud 
vabatahtlik tegevus 
humanitaarabioperatsioonide toetuseks 
peab enne praktika algust hõlmama 
piisavalt pikka õppimis- ja koolitusetappi, 
sealhulgas enne lähetamist toimuvat 
õppimis- ja koolitusetappi, olema seotud 
projektidega, milles noored vabatahtlikud 
osalevad, pöörates nõuetekohaselt 
tähelepanu artikli 10 lõikes 2 sätestatud 
humanitaarabipõhimõtetele, muu hulgas 
põhimõttega „ära põhjusta kahju“, ja see 
ei asenda praktika- või töökohti ning see 
peab põhinema kirjalikul vabatahtliku 
tegevuse lepingul.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ELi humanitaarabi vabatahtlikke 
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käsitleva algatusega edendatakse 
kolmandatest riikidest pärit kohalike 
vabatahtlike osalemist.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vabatahtlik tegevus kõnealuse 
tegevussuuna raames võib toimuda ainult
kolmandates riikides:

2. Vabatahtlik tegevus kõnealuse 
tegevussuuna raames võib toimuda ainult:

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tuginedes lähetavate või 
vastuvõtvate organisatsioonide või muude 
asjaomaste osalejate poolt kolmandates 
riikides eelnevalt läbi viidud vajaduste 
hindamisele, toetab Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus meetmeid, mille 
eesmärk on:

(a) vastuvõtvate organisatsioonide 
humanitaarabi andmise alase suutlikkuse 
tugevdamine kolmandates riikides, et 
suurendada kohalikku valmisolekut ja 
reageerimist humanitaarkriisidele ning 
tagada Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse töö tulemuslik ja 
püsiv mõju kohapeal katastroofiohu 
juhtimise, valmisoleku ja reageerimise, 
humanitaarabilt kestlikule kohalikule 
arengule ülemineku, juhendamise ja 
vabatahtlike juhtimise alase koolituse 
abil;

(b) parimate tavade vahetamine, 
tehniline abi, mestimisprogrammid ning 
personali ja vabatahtlike 
vahetusprogrammid.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Riskide hindamine vabatahtlike 
ohutuse ja turvalisuse valdkonnas on 
prioriteet, eelkõige riikides või 
piirkondades, mida peetakse 
ebastabiilseks või kus on vahetud riskid.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Euroopa solidaarsuskorpust 
käsitlevad teavituskampaaniad, mis on 
seotud ELi humanitaarabi vabatahtlikke 
käsitleva algatusega, viiakse ellu 
peamiselt liidu territooriumil ning need 
keskenduvad tööle, mida teevad 
vabatahtlikud ja humanitaartöötajad 
selliste humanitaarabi põhimõtete 
kohaselt nagu inimlikkus, sõltumatus, 
neutraalsus ja erapooletus, mis teavitavad 
nende tegevusest.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Vabatahtlik töö peab vastama 
tegelikele vajadustele ja puudujääkidele, 
mille on kohalikul tasandil teinud 
kindlaks vastuvõtvad organisatsioonid.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Vabatahtlike kandidaatide 
väljaselgitamine ja valik

1. Komisjon, kes tugineb kolmandates 
riikides eelnevalt läbi viidud vajaduste 
hindamisele, määrab kindlaks ja valib 
välja vabatahtlike kandidaadid koolituse 
jaoks, mis viiakse läbi koostöös riiklike 
asutuste ja vastuvõtvate 
organisatsioonidega.

2. Vabatahtlike kandidaatide 
väljaselgitamine ja valimine toimub 
kooskõlas artiklis 14 osutatud normide ja 
menetlustega ning järgib 
diskrimineerimiskeelu, soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
põhimõtet.

3. Artiklites 2 ja 15 osutatud 
vanusepiiranguid ei kohaldata käesoleva 
artikli kohaste 
humanitaarabioperatsioonide toetamiseks 
kandideerivate isikute suhtes.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 b

Vabatahtlike kandidaatide koolitamine

1. Tuginedes olemasolevatele 
programmidele ja menetlustele koostab 
komisjon koolitusprogrammi, mille 
eesmärk on valmistada vabatahtlike 
kandidaadid ette lähetuseks, mille 
ülesanne on humanitaarabi toetamine ja 
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täiendamine.

2. Artikli 11 kohaselt väljaselgitatud ja 
valitud vabatahtlike kandidaadid võivad 
osaleda kvalifitseeritud organisatsioonide 
rakendatud koolitusprogrammis. Igalt 
vabatahtliku kandidaadilt nõutava 
läbitava koolituse maht ja sisu 
määratakse kindlaks, konsulteerides 
sertifitseeritud vastuvõtva 
organisatsiooniga vastavalt vajadustele, 
võttes arvesse vabatahtliku kandidaadi 
eelnevat kogemust ja kavandatavat 
lähetust.

3. Koolitusprogramm hõlmab hindamist, 
mille käigus hinnatakse vabatahtliku 
kandidaadi valmisolekut lähetuseks, et 
toetada ja täiendada humanitaarabi 
kolmandates riikides, ning tema valmidust 
vastata kohalikele vajadustele.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Artiklite 7, 8, 9 ja 11 kohasteks 
tegevusteks ette nähtud eelarvejaotus

Artiklite 7, 8, 9 ja 11 kohasteks 
tegevusteks ette nähtud soovituslik 
eelarvejaotus on järgmine:

(a) artiklites 7 ja 9 osutatud vabatahtlik 
tegevus solidaarsustegevuse ja 
solidaarsusprojektide raames: 85 %;

(b) artiklis 8 osutatud kvaliteetne praktika 
ja töö; vähemalt 7,5 %

(c) artiklis 11 osutatud vabatahtlik tegevus 
humanitaarabioperatsioonide toetamise 
raames: vähemalt 7,5 %

Muudatusettepanek 70
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi raames võidakse 
vahendeid eraldada finantsmääruses 
sätestatud mis tahes vormis, kuid eelkõige 
toetuste kujul, hankemenetluse teel ja 
auhindadena.

2. Programmi raames võidakse 
vahendeid eraldada finantsmääruses 
sätestatud mis tahes vormis, kuid eelkõige 
toetuste kujul, hankemenetluse teel ja 
auhindadena. Selleks et lihtsustada 
toetusesaajatele esitatavaid nõudeid, tuleb 
nii palju kui võimalik kasutada 
ühekordseid makseid, ühikuhindu ja 
kindlamääralist rahastamist.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17–30aastased Euroopa 
solidaarsuskorpuses osaleda soovivad 
noored peavad end registreerima Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis. Vabatahtlikku 
tegevust, praktikat, tööd või 
solidaarsusprojektis osalemist alustades 
peab noor olema siiski vähemalt 18aastane 
ja mitte vanem kui 30aastane.

1. Osalevas riigis seaduslikult elavad 
või ELi kodakondsusega Euroopa 
solidaarsuskorpuses osaleda soovivad 
isikud peavad end registreerima Euroopa 
solidaarsuskorpuse portaalis. Vabatahtlikku 
tegevust alustades peab noor olema siiski 
vähemalt 18aastane ja mitte vanem kui 
35aastane.

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse raames võetavate 
meetmete puhul, millele on osutatud IV 
peatükis, ei kohaldata vanuse ülempiiri.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa solidaarsuskorpuses 
võivad osaleda avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud üksused ja rahvusvahelised 
organisatsioonid, tingimusel et nad on 
saanud Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgise.

1. Euroopa solidaarsuskorpuses 
võivad osaleda avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud üksused ja rahvusvahelised 
organisatsioonid, tingimusel et nad on 
saanud Euroopa solidaarsuskorpuse 
kvaliteedimärgise. Organisatsioonid, kellel 
juba on ELi humanitaarabi vabatahtlike 
algatuse raames sertifitseeritud märgis, 
ning valitsusväliste organisatsioonide ja 
komisjoni Euroopa kodanikukaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide 
peadirektoraadi (ECHO) vahelise 
partnerluse raamlepingu osalised võivad 
taotleda uue programmiga nõutava 
märgise saamiseks lihtsustatud menetlust.

Muudatusettepanek 74

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 regulaarselt 
või osalejate palvel uuesti ja märgis 
võidakse tagasi võtta. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata töö dubleerimise vältimisele.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Osalevad organisatsioonid võivad 
täita Euroopa solidaarsuskorpuse 
raamistikus järgmisi ülesandeid: 

(a) vastuvõtja rollis – osalejate 
vastuvõtmine, sealhulgas tegevuste 
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korraldamine, koolitusprogrammide 
koostamine, osalejate juhendamine ja 
toetamine solidaarsustegevuse ajal ning 
pärast tegevuse lõppu vastavalt vajadusele 
osalejale tagasiside ja tunnustuse 
andmine;

(b) toetaja rollis – osalejate lähetusega 
seotud ettevalmistus enne ärasõitu ning 
solidaarsustegevuse ajal ja pärast seda, 
sealhulgas osalejate teavitamine, nende 
õpitulemuste hindamine ja pärast 
tegevuse lõppu nende suunamine 
kohalike vabatahtlike organisatsioonide 
juurde.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Asjakohane järelevalve ja 
aruandlus hõlmab korrapäraseid 
konsultatsioone riiklike asutuste ja 
osalevate organisatsioonidega ning 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja noortevõrgustikega, 
et teha programmi rakendamisel 
võimalikke parandusi.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon korraldab korrapäraselt 
kohtumisi ja koolitusi koos riiklike 
büroode võrgustikuga või selle võrgustiku 
tarbeks, et tagada Euroopa 
solidaarsuskorpuse ühetaoline elluviimine 
kõigis osalevates riikides. Komisjon 
kutsub kohtumistele ka olemasolevad 
liidu tasandi võrgustikud, mis on seotud 
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programmi raames toimuva tegevusega, 
sotsiaalpartnerid ning noori ja 
vabatahtlikke esindavad võrgustikud. 
Komisjon konsulteerib Euroopa 
solidaarsuskorpuse elluviimise teemal 
korrapäraselt peamiste sidusrühmadega, 
sealhulgas osalevate organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa solidaarsuskorpuse 
meetmed peavad olema kooskõlas ja 
vastastikku täiendavad ka osalevate riikide 
asjaomaste riigi tasandi poliitikameetmete, 
programmide ja vahenditega. Selleks 
vahetavad komisjon, riiklikud 
ametiasutused ja riiklikud 
korraldusasutused teavet ühelt poolt 
solidaarsuse ja noortega seotud 
olemasolevate riiklike kavade ja 
prioriteetide kohta ning teiselt poolt 
Euroopa solidaarsuskorpuse meetmete 
kohta, pidades silmas tuginemist 
asjakohastele headele tavadele ning 
tõhususe ja tulemuslikkuse saavutamist.

2. Euroopa solidaarsuskorpuse 
meetmed peavad olema kooskõlas ja 
vastastikku täiendavad ka osalevate riikide 
asjaomaste riigi tasandi poliitikameetmete, 
programmide ja vahenditega, et tagada 
osalevate riikide poolt vastutustundlik 
käitumine. Selleks vahetavad komisjon, 
riiklikud ametiasutused ja riiklikud 
korraldusasutused teavet ühelt poolt 
solidaarsuse, noorte ja 
humanitaarvajadustega seotud 
olemasolevate riiklike kavade ja 
prioriteetide kohta ning teiselt poolt 
Euroopa solidaarsuskorpuse meetmete 
kohta, pidades silmas tuginemist 
asjakohastele headele tavadele ning 
tõhususe ja tulemuslikkuse saavutamist.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa solidaarsuskorpuse 
meetmed kolmandates riikides, millele on 
osutatud artiklis 11, peavad eelkõige olema 
kooskõlas liidu välistegevuse muude 
valdkondadega, eriti 
humanitaarabipoliitika, 
arengukoostööpoliitika, laienemispoliitika, 

3. Euroopa solidaarsuskorpuse 
meetmed kolmandates riikides, millele on 
osutatud artiklis 11, peavad eelkõige olema 
kooskõlas liidu välistegevuse muude 
valdkondadega, eriti 
humanitaarabipoliitika, 
arengukoostööpoliitika, 
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naabruspoliitika ja liidu kodanikukaitse 
mehhanismiga, ning neid täiendama.

julgeolekupoliitika, laienemispoliitika, 
naabruspoliitika ja liidu kodanikukaitse 
mehhanismiga, ning neid täiendama.
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