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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä komission 11. kesäkuuta 2018 esittämää ehdotusta Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen perustamisesta kaudelle 2021–2027. Euroopan unioni perustuu 
yhteisvastuuseen: solidaarisuuteen sen kansalaisten kesken, solidaarisuuteen rajojen yli sen 
jäsenvaltioiden välillä ja solidaarisuuteen sen toimissa unionissa ja sen ulkopuolella. 
Solidaarisuus on yhteinen arvo, joka koetaan voimakkaasti Euroopan unionin sisällä. 

Euroopan solidaarisuusjoukot on aloite, joka antaa solidaarisuustoimista kiinnostuneille 
nuorille mahdollisuuden kehittää taitojaan ja samalla toimia paremman unionin puolesta. 
Yhteisvastuun lisääminen parantaa unionin yhtenäisyyttä ja vie sitä kohti entistä vahvempaa 
unionia, joka tekee yhteistyötä yhteisvastuun hengessä. 

Euroopan solidaarisuusjoukot perustuvat jo vakiintuneisiin ohjelmiin, kuten eurooppalaiseen 
vapaaehtoispalveluun, joka on tarjonnut mahdollisuuksia nuorille viimeisten 20 vuoden ajan, 
mutta se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia, entistä laajempaa näkyvyyttä ja entistä 
parempia tuloksia. Se auttaa nuoria kautta unionin luomaan yhteisiä arvoja, mikä tekee 
unionista entistä vahvemman.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Syrjinnän torjuminen on 
olennaisen tärkeää, jotta unioni voi 
noudattaa osallisuutta edistävää 
Eurooppaa koskevia sitoumuksiaan. Siksi 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi 
edistettävä sukupuolten tasapainoa ja 
korostettava voimakkaasti sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviä sitoumuksia.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan solidaarisuusjoukot 
avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia 
osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun 
tai työhön perustuviin toimiin 
solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä 
suunnitella ja kehittää 
solidaarisuushankkeita omien ideoidensa 
pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien 
avulla nuoret voivat vauhdittaa 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 
ammatillista kehitystään. Euroopan 
solidaarisuusjoukot tukevat myös 
osallistujien ja organisaatioiden 
verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan tuettujen toimien laatu ja 
edistetään oppimistulosten validointia. 
Näin ollen ne myös osaltaan edistävät 
nuorten kannalta merkityksellistä 
eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä 
tietoisuutta yhteistyön positiivisista 
vaikutuksista.

(9) Euroopan solidaarisuusjoukot 
avaavat nuorille uusia virallisen oppimisen 
ja arkioppimisen mahdollisuuksia 
osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun 
tai työhön perustuviin toimiin 
solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä 
suunnitella ja kehittää 
solidaarisuushankkeita omien ideoidensa 
pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien 
avulla nuoret voivat vauhdittaa 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 
ammatillista kehitystään. Euroopan 
solidaarisuusjoukot tukevat myös 
osallistujien ja organisaatioiden 
verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan tuettujen toimien laatu ja 
edistetään oppimistulosten validointia. 
Näin ollen ne myös osaltaan edistävät 
nuorten kannalta merkityksellistä 
eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä 
tietoisuutta yhteistyön positiivisista 
vaikutuksista.

Tarkistus 3

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 

(12) Solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelut ja työpaikat, joissa ei tavoitella 
voittoa, 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 
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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 
täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen 
toimia välittäjinä osallistujanuorten ja 
solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien 
työnantajien välillä.

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 
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).

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toimet on kohdennettu 18–30-vuotiaisiin 
nuoriin, ja niihin osallistumisen 
edellytyksenä olisi oltava Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä
ennakkorekisteröityminen.

(27) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toimet on kohdennettu 18–30-vuotiaisiin 
nuoriin, ja niihin osallistumisen 
edellytyksenä olisi oltava Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä 
ennakkorekisteröityminen. 
Humanitaarista apua koskevissa toimissa 
olisi poikettava ikärajoista, jotta 
palvelukseen voidaan ottaa myös sellaisia 
osallistujia, joilla on ammattitaitoa 
kyseisten toimien menestyksekkääseen 
toteuttamiseen.



PE626.926v02-00 6/12 AD\1169123FI.docx

FI

Perustelu

Nykyinen humanitaarisen avun toimia koskeva ohjelma, EU:n vapaaehtoisapu, on avoin yli 
18-vuotiaille, yläikärajaa ei ole. Tätä hyvää käytäntöä olisi jatkettava myös ohjelman 
sulauttamisten jälkeen. Näin olisi tehtävä, jotta palvelukseen voidaan ottaa osallistujia, joilla 
on humanitaarisen avun operaatioiden suorittamiseen tarvittavaa ammattitaitoa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sen varmistamiseen, että 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 
toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
saavutettavissa. Käytössä olisi oltava 
erityistoimenpiteitä sosiaalisen 
osallisuuden ja heikossa asemassa olevien 
nuorten osallistumisen edistämiseksi ja 
sellaisten rajoitteiden huomioon 
ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden 
maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös 
osallistujamaiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
asianmukaista toimintaa haittaavien 
oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden 
poistamiseksi. Siihen kuuluu, 
mahdollisuuksien mukaan ja sanotun 
rajoittamatta kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksiä koskevan Schengenin 
säännöstön ja unionin lainsäädännön 
soveltamista, sellaisten hallinnollisten 
kysymysten ratkaiseminen, jotka 
hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan 
saamista, sekä eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin myöntäminen maiden 
välisten toimien tapauksessa Euroopan 
unionin sisällä.

(28) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sen varmistamiseen, että 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 
toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
saavutettavissa. Käytössä olisi oltava 
erityistoimenpiteitä sosiaalisen 
osallisuuden ja heikossa asemassa olevien 
nuorten osallistumisen edistämiseksi ja 
sellaisten rajoitteiden huomioon 
ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden
maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden syrjäisestä sijainnista. Ohjelman 
seurannan tavoitteena on selvittää, missä 
määrin ohjelmalla on kyetty 
saavuttamaan sille asetetut tavoitteet, ja 
näin ollen ilmentää etniseen taustaan, 
sukupuoleen, vammaisuuteen, 
osaamistasoon, sosiaaliseen taustaan ja 
unionin maantieteeseen liittyvää 
eurooppalaisen yhteiskunnan 
moninaisuutta. Myös osallistujamaiden 
olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen asianmukaista 
toimintaa haittaavien oikeudellisten ja 
hallinnollisten esteiden poistamiseksi. 
Siihen kuuluu, mahdollisuuksien mukaan 
ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksiä koskevan Schengenin 
säännöstön ja unionin lainsäädännön 
soveltamista, sellaisten hallinnollisten 



AD\1169123FI.docx 7/12 PE626.926v02-00

FI

kysymysten ratkaiseminen, jotka 
hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan 
saamista, sekä eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin myöntäminen maiden 
välisten toimien tapauksessa Euroopan 
unionin sisällä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että unionin 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja 
toteutuksen aikana yksilöidään 
asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

(29) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että unionin 
talousarviomenoista vähintään 25 
prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että 
vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. Ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen aikana 
yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
1 260 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
1 112 988 000 euroa vuoden 2018 hintoina
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[1 260 000 000 euroa käypinä hintoina].

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Kolmansien maiden maksamat ja 
niiltä odotettavat ohjelman 
rahoitusosuudet on ilmoitettava 
budjettivallan käyttäjille heti, kun 
riittävästi tietoa on saatavilla, osana 
ohjelman vuosittaista arviointia tai 
väliarviointia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka 
haluavat osallistua Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin, on 
rekisteröidyttävä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren 
on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn 
tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä 
kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja 
enintään 30-vuotias.

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka 
haluavat osallistua Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin, on 
rekisteröidyttävä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren 
on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn 
tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä 
kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja 
enintään 30-vuotias. Humanitaarista apua 
koskevissa toimissa on poikettava 
ikärajasta, jotta palvelukseen voidaan 
ottaa myös sellaisia osallistujia, joilla on 
ammattitaitoa kyseisten toimien 
menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Perustelu

Nykyinen humanitaarisen avun toimia koskeva ohjelma, EU:n vapaaehtoisapu, on avoin yli 
18-vuotiaille, eikä yläikärajaa ole. Tätä hyvää käytäntöä olisi jatkettava myös ohjelman 
sulauttamisten jälkeen. Näin olisi tehtävä, jotta palvelukseen voidaan ottaa osallistujia, joilla 
on humanitaarisen avun operaatioiden suorittamiseen tarvittavaa ammattitaitoa.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sukupuolten tasapainoisen 
edustuksen, etnisen alkuperän, 
vammaisuuden, osaamistason ja unionin 
maantieteen mukainen prosenttijakauma.
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