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6.3.2019 A8-0079/193

Tarkistus 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Näiden toimien olisi hyödytettävä 
yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää 
ja ammatillista kehitystä, ja ne voivat olla 
muodoltaan vapaaehtoistoimintaa, 
harjoitteluja tai työtä, hankkeita taikka 
verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, 
kuten koulutuksen, työllisyyden, 
sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden – 
erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden –, 
kansalaisuuden ja demokraattisen 
osallistumisen, ympäristön- ja 
luonnonsuojelun, ilmastotoimien, 
katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden 
ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, 
maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden 
ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, 
terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja 
kulttuurin, liikunnan ja urheilun, 
sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien 
maiden kansalaisten vastaanottamisen ja 
kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja 
koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön 
alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi 
sisällyttävä vankka oppimis- ja 
koulutusulottuvuus osallistujille ennen 
solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen 
jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten 
toimien kautta.

(10) Näiden toimien olisi hyödytettävä 
yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
yhteiskunnallista ja kansalaisuuteen 
liittyvää kehitystä, ja ne ovat muodoltaan 
ennen solidaarisuustoimintaa 
suoritettavia vapaaehtoistoimintaa ja 
harjoitteluja, hankkeita taikka 
verkostotoimia, joita kehitetään eri aloilla, 
kuten virallisen ja epävirallisen 
koulutuksen ja arkioppimisen, 
kulttuurienvälisen vuoropuhelun, 
sosiaalisen osallisuuden ja koulutuksen, 
sukupuolten tasa-arvon, sosiaalisen 
yrittäjyyden, kansalaisuuden ja 
demokraattisen osallistumisen, ympäristön- 
ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, 
katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden 
ja jälleenrakennustoiminnan, maatilojen 
kuntouttavan käytön, maaseudun 
kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden 
hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja 
hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, 
liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -
turvan, kolmansien maiden kansalaisten, 
erityisesti muuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden, vastaanottamisen 
ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja 
koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön 
alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi 
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sisällyttävä vankka oppimis- ja 
koulutusulottuvuus osallistujille ennen 
solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen 
jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten 
toimien kautta.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Tarkistus 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelut ja työpaikat voivat tarjota 
nuorille lisämahdollisuuksia 
työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne 
helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamista. Niiden avulla 
voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä 
ja tuottavuutta ja helpottaa siirtymistä 
opiskelusta työelämään, mikä on 
ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien 
parantamiseksi työmarkkinoilla. Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
tarjottavissa harjoittelutoimissa 
noudatetaan laatuperiaatteita, jotka 
esitetään harjoittelujen laatupuitteista 
annetussa neuvoston suosituksessa21. 
Tarjottavat harjoittelut ja työpaikat 
toimivat nuorten ponnahduslautana 
työmarkkinoille, ja niihin liittyy 
asianmukainen toimen jälkeinen tuki. 
Työmarkkinoiden asiaankuuluvat 
toimijat, etenkin julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet 
ja kauppakamarit, helpottavat 
harjoitteluun ja työhön perustuvien 
toimien suorittamista, ja 
osallistujaorganisaatiot maksavat niistä 
korvauksen. Osallistujaorganisaatioina 
niiden olisi haettava rahoitusta Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen 

(12) Solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelut, joissa ei tavoitella voittoa, 
voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia 
merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseen. Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
tarjottavissa harjoittelutoimissa 
noudatetaan laatuperiaatteita, jotka 
esitetään harjoittelujen laatupuitteista 
annetussa neuvoston suosituksessa21, ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa ja 
erityisesti sen 27 artiklassa vahvistettuja 
periaatteita. Ennen 
solidaarisuustoimintaa suoritettavat 
harjoittelut tarjoavat nuorille 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan 
toimintaan mielekkäällä tavalla ja 
osoittaa solidaarisuutta, pätevyyttä ja 
osaamista ja tällä tavalla saada arvokasta 
inhimillistä kokemusta, joka on myös 
keskeisessä asemassa aktiivisen ja 
osallistuvan solidaarisen unionin 
kansalaisuuden syntymisessä. Voittoa 
tavoittelemattomien 
osallistujaorganisaatioiden olisi haettava 
rahoitusta Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen 
täytäntöönpanoelimen kautta.
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täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen 
toimia välittäjinä osallistujanuorten ja 
solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien 
työnantajien välillä.

_________________
21 Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä 
maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan 
oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista 
puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Tarkistus 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
tarjottavien mahdollisuuksien laadun 
varmistamiseen erityisesti tarjoamalla 
osallistujille koulutusta, kielitukea, 
vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen 
jälkeistä tukea sekä huolehtimalla 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistumisen aikana hankittujen tietojen, 
taitojen ja osaamisen validoinnista. 
Vapaaehtoisten turvallisuus on 
äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia 
pitäisi lähettää operaatioihin, joita 
suoritetaan kansainvälisten tai muiden 
aseellisten konfliktien alueella.

(15) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
tarjottavien mahdollisuuksien laadun 
varmistamiseen ja osallistavuuden 
tavoitteen saavuttamiseen erityisesti 
tarjoamalla osallistujille ja vapaaehtoisille 
asianmukaista koulutusta verkossa tai sen 
ulkopuolella, kielitukea, kohtuullinen 
majoitus, vakuutus, sosiaalista tukea, 
yksinkertaistetut hallintomenettelyt, 
toimea edeltävää ja toimen jälkeistä tukea 
sekä huolehtimalla Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen 
aikana hankittujen tietojen, taitojen ja 
osaamisen validoinnista. Tukitoimia olisi 
kehitettävä ja tarjottava yhteistyössä 
nuorisojärjestöjen ja muiden voittoa 
tavoittelemattomien ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, 
jotta voidaan hyödyntää niiden 
asiantuntemusta alalla. Osallistujien ja 
suunniteltujen edunsaajien turvallisuus on 
äärimmäisen tärkeää. Kaikessa 
toiminnassa olisi noudatettava haitan 
aiheuttamisen välttämistä koskevaa (ˮdo 
no harmˮ) periaatetta. Osallistujia ei 
pitäisi lähettää operaatioihin, joita 
suoritetaan kansainvälisten tai muiden 
aseellisten konfliktien alueella eikä 
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ympäristöihin, jotka ovat ristiriidassa 
kansainvälisen ihmisoikeusstandardien 
kanssa. Lapsen etua koskevan periaatteen 
olisi ohjattava toimia, joissa ollaan 
suoraan tekemisissä lasten kanssa, ja 
tällaisten toimien yhteydessä olisi 
tarvittaessa tehtävä osallistujien 
taustatarkastuksia tai toteutettava muita 
toimenpiteitä lasten suojelun 
varmistamiseksi.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Tarkistus 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Osallistujaorganisaatiot voivat 
hoitaa useita tehtäviä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa. 
Vastaanottavan organisaation tehtävää 
hoitaessaan ne suorittavat osallistujien 
vastaanottamiseen liittyviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien toimien järjestäminen ja 
osallistujien opastaminen ja tukeminen 
solidaarisuustoimen aikana tarpeen 
mukaan. Tukitehtävää hoitaessaan ne 
suorittavat toimenpiteitä, jotka liittyvät 
osallistujien lähettämiseen ja heidän 
valmentamiseensa ennen lähtöä sekä 
solidaarisuushankkeen aikana ja sen 
jälkeen, mukaan lukien koulutus sekä 
osallistujien ohjaaminen paikallisiin 
organisaatioihin toimen jälkeen.

(20) Voittoa tavoittelemattomat 
osallistujaorganisaatiot voivat hoitaa useita 
tehtäviä Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
puitteissa. Vastaanottavan organisaation 
tehtävää hoitaessaan ne suorittavat 
osallistujien vastaanottamiseen liittyviä 
toimenpiteitä, mukaan lukien toimien 
järjestäminen, koulutus- ja opetusohjelma 
ja osallistujien opastaminen ja tukeminen 
solidaarisuustoimen aikana tarpeen 
mukaan. Tukitehtävää hoitaessaan ne 
suorittavat toimenpiteitä, jotka liittyvät 
osallistujien lähettämiseen ja heidän 
valmentamiseensa ennen lähtöä ja joihin 
kuuluu tehokas koulutus- ja 
opetusohjelma sekä solidaarisuushankkeen 
aikana ja sen jälkeen, mukaan lukien 
osallistujien ohjaaminen paikallisiin 
organisaatioihin toimen jälkeen, jotta 
voidaan lisätä mahdollisuuksia uuteen 
solidaarisuustoimintaan. Voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen olisi 
koordinointitehtävissä luotava yhteyksiä 
organisaatioiden välille ja helpotettava 
vapaaehtoispalvelun osallistujien vaihtoa.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Tarkistus 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’solidaarisuustoimella’ laadukasta 
väliaikaista toimea, jolla edistetään 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
tavoitteiden saavuttamista ja joka voi olla 
muodoltaan eri alojen 
vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, työtä, 
solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, 
mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut 
toimet, joissa varmistetaan eurooppalainen 
lisäarvo ja terveys- ja 
turvallisuussäännösten noudattaminen;

1) ’solidaarisuustoimella’ helposti 
saatavilla olevaa ja osallistavaa voittoa 
tavoittelemattoman organisaation 
puitteissa toteutettavaa laadukasta 
väliaikaista yleishyödyllistä toimea, jolla 
pyritään vastaamaan täyttämättömiin 
yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön 
eduksi ja samalla tuetaan osallistujan 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
yhteiskunnallista, kansalaisuuteen 
liittyvää ja ammatillista kehitystä, 
hankkeita taikka verkostotoimia, joita 
kehitetään eri aloilla; 
solidaarisuustoimella edistetään Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden 
saavuttamista; solidaarisuustoimi voi olla 
muodoltaan eri alojen 
vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja, 
solidaarisuushankkeita ja verkostotoimia, 
mukaan luettuina 13 kohdassa tarkoitetut 
toimet ja toimet, jotka ovat 
kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja 
unionin politiikan mukaisia, kuten 
sitoumus lopettaa lasten ja vammaisten 
laitoshoito ja kolmansien maiden 
kansalaisten, erityisesti 
maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden, vastaanotto ja 
kotouttaminen; solidaarisuustoimelle on 
tyypillistä määräaikaisuus sekä selkeät 
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tavoitteet, sisältö, tehtävät, rakenne ja 
puitteet; on tarjottava asianmukaista 
taloudellista tukea sekä oikeudellista ja 
sosiaalista suojelua, jotta voidaan 
varmistaa eurooppalainen lisäarvo sekä 
terveys-, turvallisuus- ja sosiaalinormien 
noudattaminen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Tarkistus 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’osallistujaorganisaatiolla’ mitä 
tahansa julkista tai yksityistä, joko 
paikallista, alueellista, kansallista tai 
kansainvälistä yhteisöä, jolle on myönnetty 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkki;

5) ’osallistujaorganisaatiolla’ mitä 
tahansa julkista tai yksityistä, joko 
paikallista, alueellista, kansallista tai 
kansainvälistä voittoa tavoittelematonta 
yhteisöä, joka toteuttaa yleishyödyllistä 
toimea ja jolle on myönnetty Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Tarkistus 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ehdotus asetukseksi
Article 2 – paragraph 1 – point 6 a (new)

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’vapaaehtoisella’ Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaaliin 
rekisteröitynyttä henkilöä, joka 
vapaaehtoisesti suorittaa yhteiskuntaa 
hyödyttäviä toimia; nämä toimet ovat 
voittoa tavoittelemattomia ja edistävät 
vapaaehtoisen, joka käyttää aikaansa ja 
energiaansa yleisen edun hyväksi ilman 
rahallista korvausta, henkilökohtaista 
kehitystä; vapaaehtoinen osallistuu 
laatumerkillä sertifioidun voittoa 
tavoittelemattoman 
osallistujaorganisaation tarjoamaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
solidaarisuustoimeen; vapaaehtoiselle 
korvataan suoraan hänen toimintaansa 
liittyvät kulut;

Or. en


