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4.4.2017 B8-0238/3 

Tarkistus  3 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn 

kysymyksen Euroopan 

solidaarisuusjoukoista (O-000020/2017 – 

B8-xxxx/2017), 

– ottaa huomioon komissiolle esitetyt 

kysymykset Euroopan 

solidaarisuusjoukoista (O-000020/2017 – 

B8-xxxx/2017 ja O-000022/2017 – B8-

xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Tarkistus  4 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 17. heinäkuuta 

2014 antamansa päätöslauselman 

nuorten työllisyydestä1, 

 _____________ 

1 EUVL C 224, 21.6.2016, s. 19.
 

Or. en 



 

AM\1122768FI.docx  PE598.578v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.4.2017 B8-0238/5 

Tarkistus  5 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 16. tammikuuta 

2013 antamansa päätöslauselman 

nuorisotakuusta1,  

________________ 

1 EUVL C 440, 30.12.2015, s. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Tarkistus  6 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon Euroopan 

sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta 

17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1304/20131, 

________________ 

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Tarkistus  7 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon unionin koulutus-

, nuoriso- ja urheiluohjelman 

”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten 

N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 

1298/2008/EY kumoamisesta 

11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1288/20131,  

________________ 

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Tarkistus  8 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen perustamisen on 

pohjauduttava perussopimuksissa ja 

perusoikeuskirjassa määritettyihin EU:n 

yhteisiin arvoihin; katsoo, että niiden 

tavoitteena olisi oltava yhteisöllisyyden, 

solidaarisuuden ja sosiaalisen vastuun 

tunteen kehittäminen Euroopassa samalla 

kun osallistujille tarjotaan mielekäs ja 

voimaannuttava vapaaehtoistyökokemus;  

E. katsoo, että Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen perustamisen on 

pohjauduttava perussopimuksissa ja 

perusoikeuskirjassa määritettyihin EU:n 

yhteisiin arvoihin; katsoo, että niiden 

tavoitteena olisi oltava yhteisöllisyyden, 

solidaarisuuden ja sosiaalisen vastuun 

tunteen kehittäminen Euroopassa samalla 

kun osallistujille tarjotaan mielekäs ja 

voimaannuttava vapaaehtoistyö-, työ-, 

harjoittelu- tai oppisopimuskokemus;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Tarkistus  9 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on vakaasti sitä mieltä, että vaikka 

oppiminen, myös epävirallisen oppimisen 

sekä arkioppimisen yhteydessä saatujen 

kokemusten kautta, ja yksittäiseen 

vapaaehtoistyöntekijään vaikuttaminen 

ovat tärkeitä osatekijöitä, Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen päätavoitteena olisi 

oltava myönteisen vaikutuksen tekeminen 

koko yhteisöön selkeänä osoituksena 

solidaarisuudesta ja sosiaalisesta 

vastuullisuudesta;  

3. on vakaasti sitä mieltä, että vaikka 

oppiminen, myös epävirallisen oppimisen 

sekä arkioppimisen yhteydessä saatujen 

kokemusten kautta, ja yksittäiseen 

vapaaehtoistyöntekijään, nuoreen 

työntekijään, harjoittelijaan ja 

oppisopimuskoulutettavaan vaikuttaminen 

ovat tärkeitä osatekijöitä, Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen päätavoitteena olisi 

oltava myönteisen vaikutuksen tekeminen 

hankkeiden ja toimien edunsaajiin ja 

laajempaan yhteisöön selkeänä 

osoituksena solidaarisuudesta ja 

sosiaalisesta vastuullisuudesta;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Tarkistus  10 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. pitää hyvin huolestuttavana 

komission aikomusta panna Euroopan 

solidaarisuusjoukot alkuvaiheessa 

täytäntöön sisällyttämällä ne jo olemassa 

oleviin ohjelmiin, erityisesti koulutus- ja 

kulttuurialan ohjelmiin, kuten Erasmus+ ja 

Kansalaisten Eurooppa, täsmentämättä 

riittävästi, mikä on niille osoitettavien 

taloudellisten ja inhimillisten resurssien 

tarkka määrä; palauttaa mieliin, että 

parlamentti vastustaa EU-ohjelmia 

koskevan lainsäädäntövallan käyttäjänä 

sekä budjettivallan käyttäjänä varojen 

uudelleenkohdentamista ensisijaisista 

ohjelmista – joilla usein ei ole riittävästi 

varoja ydintoimintojensa rahoittamiseen – 

uusien toimintapoliittisten aloitteiden 

rahoittamiseksi;  

6. pitää hyvin huolestuttavana 

komission aikomusta panna Euroopan 

solidaarisuusjoukot alkuvaiheessa 

täytäntöön sisällyttämällä ne jo olemassa 

oleviin ohjelmiin ja aloitteisiin, erityisesti 

koulutus- ja kulttuurialan ohjelmiin, kuten 

Erasmus+, Kansalaisten Eurooppa, 

nuorisotakuu ja työllisyyttä ja sosiaalista 

innovointia koskeva ohjelma, 

täsmentämättä riittävästi, mikä on niille 

osoitettavien taloudellisten ja inhimillisten 

resurssien tarkka määrä; palauttaa mieliin, 

että parlamentti vastustaa EU-ohjelmia 

koskevan lainsäädäntövallan käyttäjänä 

sekä budjettivallan käyttäjänä varojen 

uudelleenkohdentamista ensisijaisista 

ohjelmista – joilla usein ei ole riittävästi 

varoja ydintoimintojensa rahoittamiseen – 

uusien toimintapoliittisten aloitteiden 

rahoittamiseksi;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Tarkistus  11 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota sisällyttämään 

tulevaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja 

koskevaan lainsäädäntöehdotukseensa 

selkeän kuvauksen 

talousarviojärjestelyistä, joiden turvin 

joukot voivat toimia tehokkaasti; korostaa, 

että Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

rahoituksella ei saa olla kielteisiä 

vaikutuksia jo olemassa oleviin ohjelmiin, 

kuten Kansalaisten Eurooppa ja Erasmus+, 

ja että sillä ei saa vääristää eurooppalaisen 

vapaaehtoispalvelun kaltaisten 

menestyksekkäiden nykyvälineiden 

toimintaa;  

7. kehottaa komissiota sisällyttämään 

tulevaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja 

koskevaan lainsäädäntöehdotukseensa 

selkeän kuvauksen 

talousarviojärjestelyistä, joiden turvin 

joukot voivat toimia tehokkaasti; korostaa, 

että Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

rahoituksella ei saa olla kielteisiä 

vaikutuksia jo olemassa oleviin nuorille 

tarkoitettuihin ohjelmiin ja aloitteisiin, 

kuten Kansalaisten Eurooppa, Erasmus+ ja 

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskeva ohjelma sekä nuorisotakuun 

kaltaiset aloitteet, ja että sillä ei saa 

vääristää eurooppalaisen 

vapaaehtoispalvelun kaltaisten 

menestyksekkäiden nykyvälineiden 

toimintaa;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Tarkistus  12 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

4. alaotsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Vapaaehtoistyö ja palkkatyö on erotettava 

selkeästi toisistaan 

Vapaaehtoistyö ja palkkatyö sekä nuorille 

tarjottavat laadukkaat 

työllistymismahdollisuudet on erotettava 

selkeästi toisistaan hankkeen 

ammatillisessa osatekijässä 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Tarkistus  13 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota tekemään 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

täytäntöönpanon yhteydessä selkeän eron 

vapaaehtoistoiminnan ja työnvälityksen 

välillä, jotta vältetään mahdollisten 

laadukkaiden työpaikkojen korvaaminen 

palkattomalla vapaaehtoistyöllä; 

korostaakin, että vapaaehtoistoiminnan 

tilaisuuksille ei pitäisi antaa rahoitusta, 

joka on tarkoitettu nimenomaisesti 

nuorisotyöttömyyden torjumiseen, 

esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloitteelle;  

15. kehottaa komissiota tekemään 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

täytäntöönpanon yhteydessä selkeän eron 

vapaaehtoistoiminnan ja työnvälityksen 

välillä, jotta säilytetään vapaaehtoistyön ja 

palkkatyön väliset perustavanlaatuiset 

erot, sillä toisessa tapauksessa keskiössä 

ovat edunsaajien tarpeet ja toisessa 

osallistujien koulutus- ja kehitystarpeet, ja 

jotta vältetään mahdollisten laadukkaiden 

palkallisten työpaikkojen kaikenlainen 

korvaaminen; korostaakin, että 

vapaaehtoistoiminnan tilaisuuksille ei 

pitäisi antaa rahoitusta, joka on tarkoitettu 

nimenomaisesti nuorisotyöttömyyden 

torjumiseen, esimerkiksi 

nuorisotyöllisyysaloitteelle;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Tarkistus  14 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että ammatillisella 

osatekijällä olisi keskityttävä laadukkaiden 

työpaikkojen ja harjoittelija- ja 

oppisopimuspaikkojen tarjoamiseen 

solidaarisuusalan voittoa 

tavoittelemattomissa 

solidaarisuusyrityksissä ja sosiaalisissa 

yrityksissä;  

17. korostaa, että ammatillisella 

osatekijällä olisi keskityttävä laadukkaiden 

työpaikkojen ja harjoittelija- ja 

oppisopimuspaikkojen tarjoamiseen 

solidaarisuusalan voittoa 

tavoittelemattomissa 

solidaarisuusyrityksissä ja sosiaalisissa 

yrityksissä, koska näin voidaan aidosti 

edistää solidaarisuutta Euroopassa ja 

tarjota vastavuoroista etua sekä 

ohjelmaan osallistuville että heidän 

työnantajilleen; muistuttaa 

nuorisotyöllisyysaloitteen rajatusta 

luonteesta ja rajallisista resursseista;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Tarkistus  15 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. pyytää isäntäorganisaatioita 

sitoutumaan laatua koskevaan peruskirjaan, 

joka koostuu harjoittelu- ja 

oppisopimusjaksojen laatua koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan tarjoaman 

mallin mukaisista sovituista tavoitteista, 

periaatteista ja normeista; kannustaa 

edistämään kokemuksen aikana hankittujen 

taitojen ja pätevyyksien vertailtavuutta, 

tunnustamista ja hyväksymistä, jotta ne 

helpottavat työmarkkinoilla nuorten 

sijoittamista pysyviin työpaikkoihin; 

tähdentää, että selkeiden normien avulla 

voidaan seurata Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanoa;  

19. pyytää isäntäorganisaatioita 

sitoutumaan laatua koskevaan peruskirjaan, 

joka koostuu harjoittelu- ja 

oppisopimusjaksojen laatua koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan1 tarjoaman 

mallin mukaisista sovituista tavoitteista, 

periaatteista ja normeista; kannustaa 

isäntäorganisaatioita kuvailemaan 

etukäteen taidot ja pätevyydet, jotka on 

määrä hankkia kokemuksen aikana; 

kehottaa edistämään kokemuksen aikana 

hankittujen taitojen ja pätevyyksien 

vertailtavuutta, tunnustamista ja 

hyväksymistä epävirallisen ja 

arkioppimisen validoinnista 

20. joulukuuta 2012 annetun neuvoston 

suosituksen2 mukaisesti, jotta niillä 

voidaan helpottaa nuorten integroitumista 

pysyvästi työmarkkinoille; tähdentää, että 

selkeiden normien avulla voidaan seurata 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

täytäntöönpanoa;  

________________ 

 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:FI:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FI:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Tarkistus  16 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. korostaa tarvetta tarjota nuorille 

vapaaehtoistyöntekijöille riittävä 

taloudellinen korvaus, sairausvakuutus, 

koulutusta ja mentorointia; korostaa, että 

heidän työtaakkaansa ja -ympäristöään 

olisi tarkkailtava, kun otetaan huomioon ne 

erityiset tehtävät, jotka heidän on 

hoidettava Euroopan 

solidaarisuusjoukoissa suorittamansa 

vapaaehtoistyön yhteydessä; 

20. korostaa tarvetta tarjota nuorille 

vapaaehtoistyöntekijöille riittävä 

taloudellinen korvaus ja nuorille 

työntekijöille asianmukainen palkka sekä 
sairausvakuutus, koulutusta ja 

mentorointia; korostaa, että heidän 

työtaakkaansa ja -ympäristöään olisi 

tarkkailtava, kun otetaan huomioon ne 

erityiset tehtävät, jotka heidän on 

hoidettava Euroopan 

solidaarisuusjoukoissa suorittamansa 

vapaaehtoistyön yhteydessä tai 

työharjoittelussa; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Tarkistus  17 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 a. kehottaa jälleen jäsenvaltioita 

yhdistämään 

nuorisotyöllisyyspolitiikkaansa 

laadukkaat ja kestävät työsopimukset, 

jotta voidaan torjua epävarmoja 

työsuhteita ja vajaatyöllisyyttä; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Tarkistus  18 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

20 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 b. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tarkastelemaan nuoria ja 

työllisyyttä oikeuksien näkökulmasta; 

korostaa, että nuorille tarjottavien 

työpaikkojen laadusta ei tule tinkiä ja että 

keskeisten työelämän normien ja muiden 

työpaikkojen laatuun liittyvien 

vaatimusten, jotka koskevat muun muassa 

työaikaa, sosiaaliturvaa ja työterveyttä ja 

-turvallisuutta, on oltava toimissa 

keskeisellä sijalla; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Tarkistus  19 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

20 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 c. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan, että 

heikommista lähtökohdista tulevat nuoret 

ja nuoret, joilla on erityistarpeita, voivat 

osallistua täysimääräisesti Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin; korostaa sen 

vuoksi, että olisi osoitettava erityiset 

määrärahat kyseisille nuorille tarjottavan 

henkilökohtaisen avustamisen tai 

ylimääräisen tuen kustannusten 

kattamiseksi; katsoo, että Euroopan 

solidaarisuusjoukkoja voitaisiin pitää 

tässä mielessä hyvänä käytäntönä; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Tarkistus  20 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D-ryhmän puolesta 

Tania González Peñas 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. muistuttaa komissiota tarpeesta 

varmistaa, että olosuhteet ovat kohdallaan 

keskeisten sidosryhmien, kuten 

nuorisojärjestöjen, eurooppalaisten 

työmarkkinaosapuolten, 

vapaaehtoistoimintaan perustuvien 

organisaatioiden ja jäsenvaltioiden, 

asianmukaiselle kuulemiselle ennen 

lainsäädäntöehdotuksen laatimista; 

korostaa, että näiden sidosryhmien olisi 

osallistuttava säännöllisesti aloitteen 

täytäntöönpanoon ja tarpeen mukaan sen 

seurantaan;  

22. muistuttaa komissiota tarpeesta 

varmistaa, että olosuhteet ovat kohdallaan 

keskeisten sidosryhmien, kuten 

nuorisojärjestöjen, eurooppalaisten 

työmarkkinaosapuolten, 

vapaaehtoistoimintaan perustuvien 

organisaatioiden, ammattiliittojen ja 

jäsenvaltioiden, asianmukaiselle 

kuulemiselle ennen 

lainsäädäntöehdotuksen laatimista; 

korostaa, että näiden sidosryhmien olisi 

osallistuttava säännöllisesti aloitteen 

täytäntöönpanoon ja tarpeen mukaan sen 

seurantaan, jotta varmistetaan sen 

asianmukainen täytäntöönpano, 

tarjonnan laatu ja tulosten kestävyys;  

Or. en 

 

 


