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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut, että hiljattain käynnistetyt nuorille tarkoitetut Euroopan 
solidaarisuusjoukot yhdistettäisiin EU:n vapaaehtoisapua koskevaan aloitteeseen / Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkoihin, jotka perustettiin vuonna 2014 ja jotka 
perustuvat SEUT:n 214 artiklaan, joka tarjoaa oikeusperustan humanitaariselle avulle. 

EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen perustaminen on perussopimusten mukainen 
vaatimus, ja sillä pyritään antamaan tarveperusteista humanitaarista apua sekä vahvistamaan 
haavoittuvassa asemassa olevien tai katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksia 
ja selviytymiskykyä kolmansissa maissa. Vaikka EU:n vapaaehtoisapua koskevassa 
aloitteessa on monilta osin potentiaalia, se on käynnistynyt hyvin hitaasti ja vapaaehtoisten 
määrä on jäänyt huomattavasti pienemmäksi kuin komissio alun perin toivoi. Väliarvioinnissa 
todettiin, että kumppaneiden osallistuminen humanitaarisen alan toimintaan ei ole ollut 
tarpeeksi riittävää. Aloitteeseen osallistumisesta kiinnostuneiden organisaatioiden pakollinen 
sertifiointi perustuu pitkälliseen ja vaivalloiseen menettelyyn. Tämän seurauksena 
vapaaehtoistyöntekijöiden määrä oli merkittävä vasta vuonna 2017 (mutta edelleen liian 
alhainen). Sen vuoksi aloitteen täyttä potentiaalia on edelleen vaikea arvioida, ja se jää 
selvästi käyttämättä. 

Useimmat sidosryhmät näyttävät kuitenkin suhtautuvan myönteisesti EU:n vapaaehtoisapua 
koskevan aloitteen yhdistämiseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen kanssa, joita se voi 
täydentää antamalla kokemusta vapaaehtoistyöstä unionin ulkopuolelta humanitaarisella 
alalla. Jos sitä edistettäisiin asianmukaisesti, sen olisi tarjottava tärkeä ponnahduslauta 
nuorille, jotka ovat kiinnostuneita ammattiurasta humanitaarisella alalla. Se toimisi 
arvokkaana aloituskohtana vapaaehtoistyölle ja kansalaisvaikuttamiselle ja herättäisi 
yleisemmin kiinnostusta maailmanlaajuisiin humanitaarisiin haasteisiin. 

Lisäksi voittoa tavoittelemattomien humanitaaristen järjestöjen ja kokeneiden ammattilaisten 
pitäisi voida edelleen hyötyä koulutus- ja rahoitusmahdollisuuksista, jos he haluavat osallistua 
uuteen ohjelmaan. Valmistelija suosittaa siksi, että EU:n vapaaehtoisapua koskevaan 
aloitteeseen perustuvan toimintalohkon yleistä yläikärajaa ei pitäisi rajoittaa 30 vuoteen, jotta 
kokeneemmat henkilöt voisivat osallistua vapaaehtoisesti humanitaariseen apuun erityisesti 
siksi, että he voivat tarvita erityiskoulutusta ennen lähettämistä. 

Kuten edellä mainittiin, organisaatioiden akkreditointi EU:n vapaaehtoisapua koskevaan 
aloitteeseen osallistumista varten on vaivalloista, ja se on osoittautunut suureksi esteeksi 
merkittävän vapaaehtoisten määrän saavuttamiselle. Näin ollen on tärkeää, että jo 
akkreditoitujen organisaatioiden ei tarvitse käydä läpi vastaavaa menettelyä uuden asetuksen 
tultua voimaan. Lisäksi keskeinen huolenaihe on se, että osallistujaorganisaatioiden uutta 
laatumerkkiä koskevien menettelyjen olisi oltava kevennettyjä ja yksinkertaistettuja. 

Valiokunnan on lisäksi pidettävä huolta siitä, että Euroopan humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen (IV luku) toimia koskevat säännökset, joiden osalta valiokunnalla on 
yksinomainen toimivalta, varmistavat täydentävyyden ja johdonmukaisuuden muiden EU:n 
humanitaarisen avun toimien ja humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
kanssa. Tämä tulevan ohjelman toimintalohko on pantava täytäntöön humanitaarisia 
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periaatteita täysimääräisesti noudattaen, ja se on sisällytettävä tarveperusteiseen, 
koordinoituun ja tehokkaaseen humanitaariseen apuun. 

Tässä yhteydessä valmistelija näkee suurimman potentiaalin toimissa, joissa keskitytään 
organisatoristen ja paikallisten valmiuksien kehittämiseen, selviytymiskykyyn ja toimissa, 
jotka liittyvät hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämiseen (LRRD), 
humanitaaristen ja kehitystoimien välisen yhteyden käsittelemiseen, katastrofiriskien 
vähentämiseen ja katastrofivalmiuteen sekä yleisemmin tietoisuuden lisäämiseen ja 
viestintään humanitaarisista tarpeista ja periaatteista.

Kehitysvaliokunta katsoo, että niissä säännöksissä, joissa se jakaa tätä lainsäädäntöehdotusta 
koskevan toimivallan kulttuurivaliokunnan kanssa, olisi kiinnitettävä kaiken kaikkiaan 
enemmän huomiota kestävään kehitykseen, ketään ei jätetä -periaatteeseen, köyhyyden 
poistamiseen, ihmisoikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Humanitaaristen kriisien ja 
hätätilanteiden määrä maailmassa 
lisääntyy huomattavasti. Siksi on tarpeen 
edistää solidaarisuutta jäsenvaltioiden 
välillä sekä niiden kolmansien maiden 
kanssa, joihin ihmisten aiheuttamat kriisit 
tai luonnonkatastrofit vaikuttavat, ja 
pyrkiä vahvistamaan solidaarisuuden 
edistämistä ja lisäämään humanitaarisen 
avun näkyvyyttä unionin kansalaisten 
keskuudessa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

 (1 b) Humanitaarinen apu perustuu 
puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteisiin, jotka 
sisältyvät kansainväliseen 
humanitaariseen oikeuteen ja unionin 
oikeuteen. Humanitaarinen apu on 
tarveperusteista hätäapu, jolla pyritään 
pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään 
ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja 
säilyttämään ihmisarvo sekä suojelemaan 
ihmisen aiheuttamien tai 
luonnonkatastrofien uhreja. 
Katastrofiriskin vähentäminen ja 
katastrofivalmiuden kehittäminen 
parantamalla valmiuksia ja 
selviytymiskykyä ovat myös 
humanitaarisen avun keskeisiä 
osatekijöitä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin tilaa käsitelleessä puheessa 
14 päivänä syyskuuta 2016 korostettiin 
tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen, 
jäljempänä ’ohjelma’, perustamisesta 
tarkoituksena luoda nuorille koko 
unionissa mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä 
tavalla, osoittaa solidaarisuutta ja 
kehittää taitojaan ja tällä tavalla saada 
työn lisäksi arvokasta inhimillistä 
kokemusta.

Poistetaan.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio painotti 7 päivänä 
joulukuuta 2016 antamassaan 
tiedonannossa ”Euroopan 
solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa 
yhteisvastuutoiminnan perustaa koko 
Euroopan alueella, tarjota nuorille 
enemmän ja parempia mahdollisuuksia 
solidaarisuustoimiin monilla eri aloilla ja 
tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita 
niiden pyrkimyksissä selvitä erilaisista 
haasteista ja kriiseistä. Tiedonannolla 
käynnistettiin Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen 
toimintavaihe, jossa tarjottiin unionin eri 
ohjelmien puitteissa vapaaehtoistoiminta-, 
harjoittelu- ja työmahdollisuuksia 
nuorille eri puolilla unionia. 

Poistetaan.

__________________
18 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Euroopan 
solidaarisuusjoukot (COM(2016) 942 
final).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (4 a) Vapaaehtoistoiminta on 
konkreettinen ja näkyvä tapa ilmaista 
solidaarisuutta, jonka kautta yksittäiset 
ihmiset voivat antaa tietojaan, taitojaan ja 
aikaansa yhteiskunnan, 
paikallisyhteisöjen ja muiden ihmisten 
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käyttöön ilman rahallista vaikutinta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Avun antaminen unionin 
ulkopuolisissa maissa oleville ihmisille ja 
yhteisöille, jotka ovat joutuneet kärsimään 
katastrofeista tai jotka ovat erityisen 
alttiina katastrofeille ja jotka tarvitsevat 
humanitaarista apua, joka perustuu 
tarpeisiin ja neutraaliuden, 
humaanisuuden, riippumattomuuden ja 
puolueettomuuden perusperiaatteisiin, on 
tärkeä solidaarisuuden ilmaus. Tämä 
periaate olisi otettava huomioon 
määrärahoissa, joiden olisi 
mahdollistettava vähintään 5 000 
vapaaehtoisen osallistuminen 
humanitaarisen avun operaatioiden 
tueksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Euroopan humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen yhteydessä toimia 
toteuttavien vapaaehtoisten osallistujien 
ja järjestöjen pitäisi noudattaa 
humanitaarista apua koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa 
esitettyjä periaatteita.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

 (4 d) On tarpeen kehittää edelleen 
solidaarisuutta kolmansien maiden 
kriisien ja katastrofien uhreja kohtaan 
sekä lisätä unionin kansalaisten 
tietoisuutta humanitaarisesta avusta ja 
vapaaehtoistoiminnasta yleensä 
elinikäisenä toimintana ja antaa 
humanitaariselle avulle ja 
vapaaehtoistoiminnalle lisää näkyvyyttä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (4 e) Unioni ja jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet panemaan täytäntöön 
kestävän kehityksen toimintaohjelman 
2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet 
sekä sisäisesti että ulkoisten toimien 
kautta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (4 f) Neuvosto korosti humanitaarisen 
avun ja kehitystoimien välisen käytännön 
yhteyden toteuttamisesta 19 päivänä 
toukokuuta 2017 antamissaan 
päätelmissä tarvetta vahvistaa 
selviytymiskykyä yhdistämällä 
humanitaarinen apu aiempaa tiiviimmin 
kehitysyhteistyöhön ja vahvistaa edelleen 
humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja 
konfliktien ennaltaehkäisyn toisiaan 
täydentävien toimintatapojen välisiä 
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operatiivisia yhteyksiä. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nuorille olisi tarjottava helposti 
käytettävissä olevia mahdollisuuksia 
osallistua solidaarisuustoimiin, joiden 
kautta he voisivat tuoda esiin 
sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään 
toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä 
kokemusta, taitoja ja osaamista 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 
ammatillista kehittymistään varten ja siten 
parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla 
toimilla olisi tuettava myös nuorten 
vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja 
työntekijöiden liikkuvuutta.

(5) Nuorille, myös haavoittuvassa 
asemassa oleville ja niille, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, olisi 
tarjottava helposti käytettävissä olevia 
mahdollisuuksia osallistua 
solidaarisuustoimiin, joiden kautta he 
voisivat tuoda esiin sitoutumisensa 
yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja 
samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, 
taitoja ja osaamista henkilökohtaista, 
kulttuurista, koulutuksellista, sosiaalista, 
kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 
kehittymistään varten ja siten parantaa 
työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla 
olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, 
harjoittelijoiden ja työntekijöiden 
liikkuvuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nuorille tarjottavien 
solidaarisuustoimien olisi oltava 
laadukkaita, eli niiden olisi vastattava 
täyttämättömiin yhteiskunnallisiin 
tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, 
tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia 
arvokasta tietoa ja osaamista, oltava 
taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja ne olisi 
toteutettava turvallisissa ja terveellisissä 
olosuhteissa.

(6) Nuorille tarjottavien 
solidaarisuustoimien olisi oltava 
laadukkaita, eli niiden olisi vastattava 
täyttämättömiin yhteiskunnallisiin 
tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä ja 
valmiuksien kehittämistä, tarjottava 
nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta 
tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti 
nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava 
turvallisissa, osallistavissa ja terveellisissä 
olosuhteissa. Paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten ja sidosryhmien kanssa 
käytävää vuoropuhelua olisi edistettävä, 
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jotta voidaan varmistaa tarvelähtöinen 
ohjelma ja edistää vapaaehtoistyötä 
kumppanimaissa ja lisätä 
solidaarisuustoimien kehittämisarvoa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (8 a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
375/20141 a mukaisesti hyväksyttyjen 
lähettävien ja vastaanottavien 
organisaatioiden sertifiointia ei pitäisi 
toistaa uuden Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman 
nojalla ja vastaavuus olisi tunnustettava 
tämän asetuksen täytäntöönpanossa 
vuodesta 2021 eteenpäin.
____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 375/2014, annettu 
3 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan 
humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta 
(”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) 
(EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1). 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

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 

(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 
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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.

avulla nuoret voivat vauhdittaa 
henkilökohtaista, kulttuurista, 
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 15

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 

(10) Näiden toimien olisi hyödytettävä 
yhteisöjä ja samalla tuettava osallistujan 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
yhteiskunnallista, kulttuurista, 
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 –, kiertotalouden, 
kansalaisuuden ja demokraattisen 
osallistumisen, ympäristön- ja 
luonnonsuojelun, ilmastotoimien, 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisyn ja 
jälleenrakennustoiminnan, katastrofeista 
kärsimään joutuneiden haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien suojelemisen, 
selviytymiskyvyn, köyhyyden 
vähentämisen, elintarviketurvan, 
maatalouden, maaseudun kehittämisen, 
elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden 
tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, 
luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja 
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koulutusulottuvuus osallistujille ennen 
solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen 
jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten 
toimien kautta.

urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, 
kolmansien maiden kansalaisten, erityisesti 
ilman huoltajaa olevien lasten, 
vastaanottamisen ja kotouttamisen, 
konfliktien ennaltaehkäisyn, rauhan ja 
sovinnon, ihmisoikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon, 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.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vapaaehtoistoiminta (sekä 
unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa 
epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä 
rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla 
nuoret voivat edistää henkilökohtaista, 
sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista 
kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja 
työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei 
saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen 
tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä 
niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan 
sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa 
yhteistyötä avoimen 
koordinointimenetelmän avulla.

(11) Vapaaehtoistoiminta (sekä 
unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa 
epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä 
rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla 
nuoret osallistujat voivat edistää 
henkilökohtaista, kulttuurista, sosiaalista, 
koulutuksellista ja ammatillista 
kehitystään, vastuullisuuttaan sekä 
kansalaisaktiivisuuttaan ja 
työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei 
saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen 
tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä 
niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja 
koskevan ohjelman vapaaehtoistoimilla 
olisi myös pyrittävä täydentämään 
nykyisiä paikallisia, alueellisia ja 
kansallisia vapaaehtoisjärjestelmiä, kun 
tällaisia järjestelmiä on käytössä. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan 
sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa 
yhteistyötä avoimen 
koordinointimenetelmän avulla.
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Tarkistus 17

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 
täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen 
toimia välittäjinä osallistujanuorten ja 
solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien 
työnantajien välillä.

(12) Solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelut ja työpaikat voivat tarjota 
nuorille, myös vammaisille nuorille ja 
nuorille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, 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, myös 
voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä 
sekä sosiaalisen ja humanitaarisen 
toiminnan alalla. Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
tarjottavissa harjoittelutoimissa 
noudatetaan laatuperiaatteita, jotka 
esitetään harjoittelujen laatupuitteista 
annetussa neuvoston suosituksessa21, ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa 
vahvistettuja periaatteita. 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 
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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 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Nuorten aloitteellisuus on 
yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla 
merkittävä voimavara. Euroopan 
solidaarisuusjoukot edistävät sitä 
tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia 
ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he 
voivat tarttua tiettyihin ongelmiin 
paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisissä 
hankkeissa nuoret voivat testata ideoitaan, 
ja ne tukevat nuorten itsensä ryhtymistä 
solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet 
toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle 
sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne 
antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujille kannustavan alkusysäyksen 
yrittäjyyteen tai yhdistysten, 
kansalaisjärjestöjen tai muiden 
solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa 
tavoittelemattoman sektorin elinten 
perustamiseen.

(13) Nuorten aloitteellisuus on 
yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla 
merkittävä voimavara. Euroopan 
solidaarisuusjoukot edistävät sitä 
tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia 
ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he 
voivat tarttua tiettyihin ongelmiin 
paikallisyhteisöjensä mutta myös 
vähävaraisten väestönosien eduksi. 
Kyseisissä hankkeissa nuoret voivat testata 
ideoitaan, ja ne tukevat nuorten itsensä 
ryhtymistä solidaarisuustoiminnan 
vetäjiksi. Hankkeet toimivat myös 
lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle 
solidaarisuustoimiin, ja ne antavat 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujille kannustavan alkusysäyksen 
toimimiseen edelleen aktiivisina 
kansalaisina joko vapaaehtoisina tai 
työntekijöinä yhdistyksissä tai yhdistysten, 
kansalaisjärjestöjen tai muiden 
solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa 
tavoittelemattoman sektorin elinten 
perustamiseen.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (13 a) Vapaaehtoiset voivat osaltaan 
vahvistaa unionin valmiuksia antaa 
tarveperusteista humanitaarista apua 
tiettyjen periaatteiden mukaisesti ja 
osaltaan tehostaa humanitaarisen alan 
toimintaa, kun heidät valitaan, 
koulutetaan ja valmennetaan 
kenttätyöhön asianmukaisesti siten, että 
heillä on varmasti tarvittavat taidot ja 
pätevyys avun tarpeessa olevien ihmisten 
auttamiseen mahdollisimman 
tuloksellisesti, ja edellyttäen, että he 
saavat asianmukaista tukea ja ohjausta 
paikan päällä. Sen vuoksi kentällä 
toimivien erittäin pätevien, korkeasti 
koulutettujen ja kokeneiden 
valmentajien/mentorien rooli on 
äärimmäisen tärkeä humanitaarisen avun 
tehokkuuden sekä vapaaehtoisten 
tukemisen kannalta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kansallisten virastojen olisi myös 
kannustettava aikaisempia osallistujia 
tulemaan Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman 
lähettiläiksi, jotta he voivat jakaa 
kokemuksiaan nuorisojärjestöjen, 
oppilaitosten ja työpajojen avulla. 
Lähettiläinä he osallistuisivat tulevien 
ehdokkaiden koulutukseen ja 
myötävaikuttaisivat siten ohjelman 
edistämiseen. Kansallisten virastojen olisi 
tätä varten tuettava vapaaehtoisia.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (14 b) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
onnistuneen täytäntöönpanon 
varmistaminen edellyttää, että lisätään 
näkyvyyttä ja tietoisuutta ja edistetään 
tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia 
entisestään tiedotuskampanjoilla 
(mukaan lukien vuotuinen Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen tiedotuspäivä) ja 
dynaamisilla viestintäkeinoilla siten, että 
keskitytään voimakkaasti sosiaaliseen 
mediaan ja varmistetaan mahdollisimman 
laaja tietoisuus kohderyhmien, sekä 
yksityishenkilöiden että organisaatioiden, 
keskuudessa.

Tarkistus 22

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 erityisesti tarjoamalla 
osallistujille koulutusta, kielitukea 
(verkossa, jos se ei muuten ole 
mahdollista), vakuutus, hallinnollista tukea 
ja toimen jälkeistä tukea sekä 
huolehtimalla Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen 
aikana hankittujen tietojen, taitojen ja 
osaamisen validoinnista. Asianmukainen 
koulutus ja vapaaehtoisten turvallisuus 
ovat äärimmäisen tärkeitä, ja niistä olisi 
säännöllisesti vaihdettava tietoa ja tehtävä 
riskinarviointi erityisesti Euroopan 
humanitaarisen avun joukkojen osalta. 
Vapaaehtoisia ei pitäisi lähettää 
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operaatioihin, joita suoritetaan 
kansainvälisten tai muiden aseellisten 
konfliktien alueella. 
Vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa 
tekemisiin joutuvien lasten ja muiden 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden turvallisuuteen ja etuihin 
olisi kiinnitettävä asianmukaista 
huomiota. Lapsen etua koskevan 
periaatteen olisi ohjattava toimia, joissa 
ollaan suoraan tekemisissä lasten kanssa, 
ja tällaisten toimien yhteydessä olisi 
tarvittaessa tehtävä taustatarkastuksia tai 
toteutettava muita toimenpiteitä lasten 
suojelun varmistamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Unionin yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden 
periaatteita pitäisi noudattaa 
täysimääräisesti kaikissa Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman 
täytäntöönpanon vaiheissa, erityisesti 
osallistuvien vapaaehtoisten ja järjestöjen 
määrittämistä ja valintaa varten.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus 
osallistujien henkilökohtaiseen, 
koulutukselliseen, sosiaaliseen, 
kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen 
kehittymiseen, toimen oppimistuloksina 
saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi 
yksilöitävä ja dokumentoitava 

(16) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimien vaikutus 
osallistujien henkilökohtaiseen, 
koulutukselliseen, sosiaaliseen, 
kulttuuriseen, kansalaisuuteen liittyvään ja 
ammatilliseen kehittymiseen, toimen 
oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja 
osaaminen olisi yksilöitävä ja 
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asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja 
erityispiirteet huomioon ottaen, kuten 
suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 
annetussa neuvoston suosituksessa22.

dokumentoitava asianmukaisesti 
kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet 
huomioon ottaen, kuten suositellaan 
epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 
20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa 
neuvoston suosituksessa22.

_________________ _________________
22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä 
joulukuuta 2012, epävirallisen ja 
arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1–5).

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä 
joulukuuta 2012, epävirallisen ja 
arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1–5).

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (16 a) Kansallisten virastojen olisi myös 
kannustettava nuoria vapaaehtoisia 
tulemaan Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman 
lähettiläiksi, jotta he voivat jakaa 
kokemuksiaan nuorisoverkostojen, 
oppilaitosten ja työpajojen avulla. Entiset 
vapaaehtoistyöntekijät/lähettiläät voisivat 
myös osallistua tulevien ehdokkaiden 
koulutukseen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Laatumerkin avulla olisi 
varmistettava, että osallistujaorganisaatiot 
noudattavat Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja 
vaatimuksia, jotka koskevat niiden 
oikeuksia ja velvollisuuksia 
solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. 
Laatumerkin saaminen on 
ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, 

(17) Laatumerkin avulla olisi 
varmistettava, että osallistujaorganisaatiot 
noudattavat unionin arvoja, periaatteita ja 
tavoitteita sekä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja 
vaatimuksia, jotka koskevat niiden 
oikeuksia, turvallisuutta ja velvollisuuksia 
solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. 
Laatumerkin saaminen on 
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mutta se ei saisi johtaa automaattisesti 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen 
rahoituksen saamiseen.

ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, 
mutta se ei saisi johtaa automaattisesti 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen 
rahoituksen saamiseen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat 
osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos 
sitä koskevat edellytykset täyttyvät. 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja 
täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä 
yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin 
myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit 
olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja 
merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien 
tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen 
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(18) Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat 
osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos 
sitä koskevat edellytykset täyttyvät. 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja 
täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä 
yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin 
myöntämiseksi nykyisten 
sertifiointijärjestelmien mukaisesti. 
Laatumerkin hankintamenettelyä olisi 
yksinkertaistettava jo sertifioitujen 
organisaatioiden osalta, erityisesti EU:n 
nykyisen vapaaehtoisapua koskevassa 
aloitteessa ja ECHO-kumppanuuden 
puitesopimuksen saaneiden osalta. Tässä 
prosessissa olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon asetuksen (EU) N:o 375/2014 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/14751 a sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/961 b 
mukaisesti toteutetut vastaavat prosessit. 
Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava 
määräajoin uudelleen, ja merkki olisi 
peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten 
yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen 
edellytykset eivät enää täyty. Sekä 
laatumerkin myöntämisen että sen 
uudelleenarvioinnin hallinnollinen 
rasitus olisi karsittava mahdollisimman 
vähäiseksi, jotta voidaan varmistaa 
laatumerkkien yhdenvertainen saatavuus 
ja välttää lannistamasta osallistumaan 
pyrkiviä pienempiä organisaatioita.
______________________
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1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1475, annettu 2 päivänä 
lokakuuta 2018, Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevasta 
oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen 
(EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 
1293/2013 ja päätöksen N:o 
1313/2013/EU muuttamisesta 
(EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1).
1 b Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 
2.7.1996, s. 1).

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (20 a) Täytäntöönpanoprosessin 
avoimuuden parantamiseksi ja Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman 
tehokkuuden lisäämiseksi komission olisi 
kuultava säännöllisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, myös 
osallistujaorganisaatioita, ja muita 
asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, myös nuorisoverkostoja 
ja kansallisia nuorisoneuvostoja, sekä 
työnantajia ja ammattiliittoja edustavia 
verkostoja.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta 
voidaan varmistaa Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen hyvä 
saavutettavuus ja tarjota niin 

(23) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta 
voidaan varmistaa Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen hyvä 
saavutettavuus kaikille käyttäjille 
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kiinnostuneille henkilöille kuin 
organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, 
joka mahdollistaa rekisteröitymisen, 
profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien 
määrittämisen ja yhteensovittamisen, 
verkkotoiminnan ja virtuaalisen 
yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, 
kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä 
muita käytännöllisiä toimintoja, joihin 
saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/21021 a 
saavutettavuusvaatimusten mukaisesti ja 
tarjota niin kiinnostuneille henkilöille kuin 
organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, 
joka mahdollistaa rekisteröitymisen, 
profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien 
määrittämisen ja yhteensovittamisen, 
verkkotoiminnan ja virtuaalisen 
yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, 
kielituen (verkossa, jos se ei muuten ole 
mahdollista) ja toimen jälkeisen tuen sekä 
muita käytännöllisiä toimintoja, joihin 
saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin. 
Humanitaarisen avun toimien 
lähettämisen ja vapaaehtoistyöntekijän 
hakemuksen ja lähettämisen välisen 
pitkän aikarajan osalta humanitaarisen 
avun toimiin osallistujien ei pitäisi 
kohdata muita esteitä muihin aloihin 
verrattuna.
_______________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 
26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuudesta 
(EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1). 

Tarkistus 30

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 ensisijaisesti 18–
35-vuotiaisiin nuoriin, mutta 
humanitaarisen avun tarpeet ja tilanteet 
kolmansissa maissa voivat oikeuttaa 
tämän iän ylittäneiden asiantuntijoiden 
osallistumisen. Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimiin 
osallistumisen edellytyksenä olisi oltava 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
portaalissa tehtävä 
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ennakkorekisteröityminen. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon naisten ja miesten 
yhtäläisen osallistumisen edistämisessä ja 
helpottamisessa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 
koskevien unionin periaatteiden 
mukaisesti kaikkia eri elämänaloja ja 
ikäryhmiä edustavien unionin 
kansalaisten ja unionissa pitkään 
asuneiden olisi voitava osallistua 
aktiivisina kansalaisina. Ottaen 
huomioon erityiset humanitaariset 
haasteet, EU:n vapaaehtoisapua 
koskevaan aloitteeseen osallistuvien on 
oltava vähintään 18-vuotiaita ja he voivat 
edustaa erilaisia profiileja ja eri 
sukupolvia, joiden osaaminen on 
asianmukaista kyseisten humanitaaristen 
toimenpiteiden menestyksellisen 
toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 32

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 

(28) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sen varmistamiseen, että 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 
toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 
heikoimmassa ja haavoittuvimmassa 
asemassa olevien ja vapaaehtoistoiminnan 
vammaisten ehdokkaiden, saavutettavissa. 
Käytössä olisi oltava erityistoimenpiteitä 
sosiaalisen osallisuuden, koulutuksen ja 
heikossa asemassa olevien nuorten 
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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.

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.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (28 a) Erityistä huomiota ja tukea olisi 
annettava kolmansien maiden 
vastaanottavien 
kumppaniorganisaatioiden valmiuksiin ja 
tarpeeseen juurruttaa vapaaehtoisten 
toiminta paikalliseen ympäristöön ja 
helpottaa vapaaehtoisten yhteydenpitoa 
paikallisten humanitaaristen toimijoiden, 
vastaanottavien yhteisöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
kyseisten alueiden erityistilanne komission 
tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu 
strateginen kumppanuus EU:n 
syrjäisimpien alueiden kanssa”1 
mukaisesti. Sellaisia toimenpiteitä 
toteutetaan, joilla pyritään lisäämään 
syrjäisimpien alueiden osallistumista 
kaikkiin toimiin. Kyseisiä toimenpiteitä 
seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. 

(35) Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
kyseisten alueiden erityistilanne ja tarpeet 
komission tiedonannon ”Vahvempi ja 
uudistettu strateginen kumppanuus EU:n 
syrjäisimpien alueiden kanssa”1 
mukaisesti, erityisesti poliittisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen 
kehittyminen, etenkin 
nuorisotyöttömyysaste, jotta voidaan 
tehostaa yhteistyötä mahdollisimman 
tehokkaasti ja yksinkertaisesti. Sellaisia 
toimenpiteitä toteutetaan, joilla pyritään 
lisäämään syrjäisimpien alueiden 
osallistumista kaikkiin toimiin. Kyseisiä 
toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesti. 

__________________ __________________
1 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 
komitealle ja Euroopan investointipankille 
– Vahvempi ja uudistettu strateginen 
kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 
kanssa (COM(2017) 623 final).

1 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 
komitealle ja Euroopan investointipankille 
– Vahvempi ja uudistettu strateginen 
kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 
kanssa (COM(2017) 623 final).

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa paremmin, komission, 
jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen 
olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä 
kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja 
solidaarisuustoimien asiantuntemusta 
omaavien paikallisten sidosryhmien 
kanssa.

(39) Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa paremmin, komission, 
jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen 
olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä 
kansallisten viranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen, 
yksityisen sektorin ja solidaarisuustoimien 
asiantuntemusta omaavien paikallisten 
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sidosryhmien kanssa olemassa olevien 
kansallisten ja alueellisten 
vapaaehtoisohjelmien mukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Moitteettoman varainhoidon ja 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikissa 
osallistujamaissa kunkin kansallisen 
viranomaisen olisi nimettävä riippumaton 
tarkastuselin. Kyseisen riippumattoman 
tarkastuselimen olisi tehokkuuden 
maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien 
mukaan sama kuin [uuden Erasmus-
asetuksen] III luvussa tarkoitettuja toimia 
varten nimetty elin.

(42) Moitteettoman varainhoidon, 
kustannusten optimoinnin ja 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikissa 
osallistujamaissa kunkin kansallisen 
viranomaisen olisi nimettävä riippumaton 
tarkastuselin. Kyseisen riippumattoman 
tarkastuselimen olisi tehokkuuden 
maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien 
mukaan sama kuin [uuden Erasmus-
asetuksen] III luvussa tarkoitettuja toimia 
varten nimetty elin.

Tarkistus 37

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 
käytettävissä olevaa, laadukasta, 
osallistavaa ja asianmukaisesti 
rahoitettua 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;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’rekisteröidyllä ehdokkaalla’ 17–
30-vuotiasta henkilöä, joka on 
rekisteröitynyt Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa 
ilmaistakseen kiinnostuksensa osallistua 
solidaarisuustoimeen mutta joka ei vielä 
osallistu tällaiseen toimeen;

2) ’rekisteröidyllä ehdokkaalla’ 
henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa 
ilmaistakseen kiinnostuksensa osallistua 
solidaarisuustoimeen mutta joka ei vielä 
osallistu tällaiseen toimeen; 

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’osallistujalla’ 18–30-vuotiasta 
henkilöä, joka on rekisteröitynyt Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja 
osallistuu solidaarisuustoimeen Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

3) ’osallistujalla’ henkilöä, joka on 
rekisteröitynyt Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja 
osallistuu solidaarisuustoimeen Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa; kun 
kyseessä on muu kuin IV luvussa 
tarkoitettu toiminta, osallistujat ovat 18–
35-vuotiaita henkilöitä;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’nuorilla, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia’ nuoria henkilöitä, joiden 
on hankalaa hyödyntää tehokkaasti 
ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia 
taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin 
liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen 
liittyvistä syistä tai esimerkiksi vammaan 
tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä;

4) ’nuorilla, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia’ nuoria henkilöitä, joilla 
on joitakin esteitä, jotka ilman erityisesti 
räätälöityä lisätukea, estävät heitä 
hyödyntämästä tehokkaasti ohjelman 
tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, 
sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, 
maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä 
syistä tai esimerkiksi oppimisvaikeuksiin 
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ja vammaan, mukaan lukien 
pitkäaikainen fyysinen, henkinen, 
älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, 
sellaisena kuin ne on tunnustettu 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa, 
liittyvistä syistä;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’vapaaehtoistoiminnalla’ 
solidaarisuustoimea, joka toteutetaan 
enintään 12 kuukautta kestävänä 
vapaaehtoisena palkattomana toimena;

6) ’vapaaehtoistoiminnalla’ 
solidaarisuustoimea, joka toteutetaan 
enintään 12 kuukautta kestävänä 
vapaaehtoisena palkattomana toimena, 
jonka kautta henkilöt voivat antaa 
tietojaan, taitojaan ja aikaansa 
yhteiskunnan, paikallisyhteisöjen tai 
muiden ihmisten käyttöön ilman 
rahallista vaikutinta;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’harjoittelulla’ kahdesta kuuteen 
kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, 
jonka voi uusia kerran ja enintään 
12 kuukaudeksi ja jonka Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen osallistujan 
vastaanottanut osallistujaorganisaatio 
tarjoaa ja maksaa;

7) ’harjoittelulla’ kahdesta kuuteen 
kuukauteen kestävää solidaarisuustoimea, 
jonka voi uusia kerran ja enintään 
12 kuukaudeksi ja jonka Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen osallistujan 
vastaanottanut osallistujaorganisaatio 
tarjoaa ja maksaa ja johon kuuluu 
oppimiskomponentti;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
lisätä nuorten ja organisaatioiden 
osallistumista helposti saavutettaviin ja 
laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta 
voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta, 
solidaarisuutta ja demokratiaa unionissa ja 
sen ulkopuolella sekä käsitellä 
yhteiskunnallisia ja humanitaarisia 
haasteita ruohonjuuritasolla pyrkien 
erityisesti edistämään sosiaalista 
osallisuutta.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
lisätä nuorten ja organisaatioiden 
osallistumista helposti saavutettaviin ja 
laadukkaisiin solidaarisuustoimiin ja 
voittoa tavoittelemattomiin toimiin, jotta 
voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta, 
solidaarisuutta, rauhaa ja demokratiaa 
unionissa ja sen ulkopuolella ja edistää 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista sekä käsitellä 
yhteiskunnallisia ja humanitaarisia 
haasteita ruohonjuuritasolla erityisesti 
vähentämään luonnonkatastrofien ja 
ihmisen aiheuttamien katastrofien riskejä 
ja hätätilanteita hauraissa ja konfliktin 
jälkeisissä maissa pyrkien erityisesti 
edistämään sosiaalista osallisuutta.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman erityistavoitteena on 
tarjota nuorille, myös niille, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, helposti 
käytettävissä olevia mahdollisuuksia 
osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa 
ja sen ulkopuolella ja samalla parantaa 
heidän osaamistaan ja validoida se 
asianmukaisesti sekä helpottaa heidän 
työllistettävyyttään ja siirtymistään 
työmarkkinoille.

2. Ohjelman erityistavoitteena on 
tarjota nuorille, myös vammaisille ja niille, 
joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, helposti käytettävissä 
olevia mahdollisuuksia osallistua 
solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen 
ulkopuolella ja samalla parantaa 
asianmukaisesti heidän kulttuurienvälistä 
tietoisuuttaan ja validoida se, parantaa 
heidän ammatillista ja yhteiskunnallista 
osaamistaan sekä helpottaa heidän 
työllistettävyyttään ja siirtymistään 
työmarkkinoille.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) nuorten osallistuminen 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin 
solidaarisuustoimiin, joita tarkoitetaan 6 
artiklassa;

a) nuorten osallistuminen 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin 
solidaarisuustoimiin ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen, 
joita tarkoitetaan 6 artiklassa;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nuorten osallistuminen 
humanitaariseen apuun liittyviin 
solidaarisuustoimiin (Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot), 
joita tarkoitetaan 10 artiklassa.

b) nuorten henkilöiden, joilla on 
asiantuntemusta humanitaariseen apuun 
liittyvistä solidaarisuustoimista (Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot), 
joita tarkoitetaan 10 artiklassa, 
osallistuminen sekä unionissa että sen 
ulkopuolella toimiin, joilla pyritään 
kehittämään vastaanottavan 
organisaation valmiuksia 11 artiklassa 
tarkoitetun humanitaarisen avun 
antamiseen kolmansissa maissa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäljempänä olevan 18 artiklan 
mukaisesti hyväksyttävään vuotuiseen 
työohjelmaan on sisällyttävä luettelo 
toimista, jotka saattavat olla haitallisia 
osallistujille, tuensaajille ja 
yhteiskunnalle tai eivät sovi osallistujille 
ja joita ei suoriteta ohjelman puitteissa tai 
jotka edellyttävät erityistä koulutusta, 
taustatarkastuksia tai muita toimenpiteitä.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistaa 
osallistujaorganisaatioiden valmiuksia 
tarjota laadukkaita hankkeita kasvavalle 
määrälle Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujia;

a) vahvistaa 
osallistujaorganisaatioiden ja niiden 
paikallisten kumppanien valmiuksia tehdä 
yhteistyötä ja tarjota laadukkaita hankkeita 
kasvavalle määrälle Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen osallistujia;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) houkutella uusia tulokkaita, sekä 
nuoria että osallistujaorganisaatioita;

b) houkutella uusia tulokkaita, sekä 
nuoria, henkilöitä, joilla on tiettyä 
kokemusta EU:n vapaaehtoisapua 
koskevan aloitteen kehyksessä, että 
osallistujaorganisaatioita;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
portaalin sekä muiden tarpeellisten 
verkkopalveluiden ja tarvittavien 
tietoteknisten tukijärjestelmien ja 
verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja 
päivittäminen.

d) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
portaalin sekä muiden tarpeellisten 
verkkopalveluiden ja tarvittavien 
tietoteknisten tukijärjestelmien ja 
verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja 
päivittäminen direktiivin (EU)2016/2102 
saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimintalohkon ”Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot” 
puitteissa toteutettavien toimien on 
edistettävä erityisesti tarveperusteisen 
humanitaarisen avun antamista, jolla 
pyritään pelastamaan ihmishenkiä, 
ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä 
kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo, sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien tai 
katastrofista kärsimään joutuneiden 
yhteisöjen valmiuksien ja 
selviytymiskyvyn vahvistamista.

1. Toimintalohkon ”Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot” 
puitteissa toteutettavien toimien on 
edistettävä erityisesti tarveperusteisen 
humanitaarisen avun antamista, jolla 
pyritään pelastamaan ihmishenkiä, 
ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä 
kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien yhteydessä, 
sekä haavoittuvassa asemassa olevien tai 
luonnonkatastrofista tai ihmisen 
aiheuttamasta katastrofista kärsimään 
joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja 
selviytymiskyvyn vahvistamista, ja 
helpottamaan siirtymistä 
humanitaarisesta avusta 
pidempiaikaiseen kestävään ja 
osallistavaan kehitykseen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän luvun nojalla toteutettavissa 
toimissa on noudatettava humanitaarisen 
avun periaatteita eli humaanisuutta, 
puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja 
riippumattomuutta.

2. Tämän luvun nojalla toteutettavissa 
toimissa on noudatettava humanitaarista 
apua koskevaa eurooppalaista 
konsensusta, edistettävä 
perustavanlaatuisia humanitaarisen avun 
periaatteita eli humaanisuutta, 
puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja 
riippumattomuutta ja samalla on 
vahvistettava, että unioni on vahvasti 
sitoutunut tarveperusteiseen 
lähestymistapaan ilman kärsimään 
joutuneiden väestöryhmien välistä tai 
niiden sisällä tapahtuvaa syrjintää ja 
samalla kansainvälistä oikeutta 
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noudattaen.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 a. Unioni antaa humanitaarista apua 
tilanteissa, joissa voidaan käyttää muita 
kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja 
pelastuspalvelun välineitä. Euroopan 
humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen toiminnan on 
oltava johdonmukaista asiaan liittyvien 
unionin politiikkojen ja välineiden kanssa 
ja täydennettävä niitä sekä vältettävä 
päällekkäisyyksiä niiden kanssa, 
erityisesti unionin humanitaarisen avun 
politiikan, kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
unionin pelastuspalvelumekanismin 
kanssa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 b. Kun edistetään johdonmukaista 
kansainvälistä humanitaarisiin kriiseihin 
vastaamista, tämän luvun nojalla 
toteutettavien toimien on oltava 
Yhdistyneiden kansakuntien 
humanitaaristen asioiden 
koordinointitoimiston koordinoimien 
toimien mukaisia.
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 c. Euroopan humanitaarisen avun 
joukkojen on osaltaan vahvistettava 
sukupuolinäkökulmaa unionin 
humanitaarisessa avussa ja edistettävä 
riittäviä humanitaarisia toimia naisten 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
naisryhmien ja -verkostojen kanssa 
tehtävään yhteistyöhön, jotta edistetään 
naisten osallistumista ja johtajuutta 
humanitaarisen avun alalla ja 
hyödynnetään heidän valmiuksiaan ja 
asiantuntemustaan kriisistä toipumisessa, 
rauhan rakentamisessa, katastrofiriskin 
vähentämisessä ja kärsimään joutuneiden 
yhteisöjen selviytymiskyvyn 
parantamisessa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 d. Lähettämistä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettava 
läheisessä yhteistyössä vastaanottavien 
organisaatioiden kanssa lähettävän 
organisaation ja Euroopan 
humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen välisessä 
sopimuksessa, johon sisältyvät oikeudet ja 
velvollisuudet, lähettämisen kesto ja 
paikka sekä tehtävät.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) solidaarisuushankkeilla, joita 
tarkoitetaan 9 artiklassa;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
kolmansien maiden tarpeita koskevan 
etukäteen tehdyn arvioinnin perusteella 
tukea toimia, joilla pyritään vahvistamaan 
humanitaarisen avun valmiuksia ja siten 
parantamaan paikallisella tasolla 
valmistautumista humanitaarisiin 
kriiseihin ja varmistamaan 
vapaaehtoisten käytännön työn tehokkuus 
ja kestävyys, erityisesti
a) katastrofiriskien hallinta, katastrofi- ja 
toimintavalmius, työnohjaus, 
vapaaehtoisten johtamista koskeva 
koulutus ja muut vastaanottavien 
järjestöjen henkilöstön ja vapaaehtoisten 
kannalta merkityksellisten alojen toimet;
b) parhaiden käytäntöjen vaihto, tekninen 
apu, kumppanuusohjelmat ja henkilöstön 
ja vapaaehtoisten vaihto-ohjelmat, 
verkostojen perustaminen ja muut 
asiaankuuluvat toimet.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio jatkaa, ylläpitää ja 
päivittää tietokantaa EU:n 
vapaaehtoisavun vapaaehtoisista, 
sääntelee sen saatavuutta ja käyttöä, myös 
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vapaaehtoisten saatavuuden ja 
soveltuvuuden osalta, mikä mahdollistaa 
palaavien vapaaehtoisten jatkuvan 
osallistumisen. Tähän tietokantaan tai 
sitä varten kerättyjen henkilötietojen 
käsittely hoidetaan tarvittaessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/6791 a ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2018/17251 b 
säännösten mukaisesti.
____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, 
s. 39). 

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Humanitaarisen avun operaatioita 
tukevaan vapaaehtoistoimintaan, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja 
koulutuskomponentti, se ei saa korvata 
harjoitteluja tai työtä ja sen on perustuttava 
kirjalliseen 
vapaaehtoistoimintasopimukseen.

1. Humanitaarisen avun operaatioita 
tukevaan vapaaehtoistoimintaan, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa, on sisällyttävä – myös 
ennen toimintaan osallistumista – 
asianmukainen oppiminen ja koulutus, 
joka liittyy hankkeisiin, joihin nuoret 
vapaaehtoiset tulevat osallistumaan, ja 
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jossa painotetaan asianmukaisesti 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
humanitaarisen avun periaatteita, myös 
haitan aiheuttamisen välttämistä (ˮdo no 
harmˮ) koskevaa periaatetta, eikä 
koulutus saa korvata harjoitteluja tai työtä 
ja koulutuksen on perustuttava kirjalliseen 
vapaaehtoistoimintasopimukseen.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU:n vapaaehtoisapua koskevan 
aloitteen kehyksessä on suosittava 
kolmansien maiden paikallisia 
vapaaehtoisia.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tähän toimintalohkoon perustuvaa 
vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa 
ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa,

2. Tähän toimintalohkoon perustuvaa 
vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa 
ainoastaan

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 2 a. Lähettävien tai vastaanottavien 
organisaatioiden tai muiden 
asianomaisten toimijoiden ennakolta 
kolmansissa maissa tekemien 
tarvearviointien perusteella Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot 
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tukevat toimia, joilla pyritään
a) vahvistamaan vastaanottavien 
organisaatioiden valmiuksia kolmansissa 
maissa annettavaa humanitaarista apua 
varten, jotta voidaan tehostaa paikallista 
katastrofivalmiutta ja humanitaarisiin 
kriiseihin vastaamista ja varmistaa 
Euroopan humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen työn tosiasiallinen 
ja kestävä vaikutus kentällä 
katastrofiriskien hallinnan, katastrofi- ja 
reagointivalmiuden, humanitaarisesta 
toiminnasta kestävään paikalliseen 
kehitykseen siirtymisen, työnohjauksen ja 
vapaaehtoisten johtamista koskevan 
koulutuksen avulla;
b) vaihtamaan parhaita käytäntöjä, 
antamaan teknistä apua ja toteuttamaan 
kumppanuusohjelmia sekä henkilöstön ja 
vapaaehtoisten vaihtoa.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vapaaehtoisten turvallisuutta 
koskevan riskinarvioinnin on oltava 
ensisijainen, erityisesti maissa tai alueilla, 
joiden katsotaan olevan epävakaita tai 
joissa on välittömiä uhkia.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Euroopan solidaarisuusjoukkoja 
koskevia tiedotuskampanjoita on 
toteutettava ensisijaisesti unionin 
alueella, kun ne koskevat unionin 
vapaaehtoisapua koskevaa aloitetta, ja 
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niiden on liityttävä vapaaehtoisten ja 
humanitaarisen avun antajien tekemään 
työhön sitä ohjaavien humanitaarisen 
avun periaatteiden eli humaanisuuden, 
puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja 
riippumattomuuden pohjalta.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Vapaaehtoistyöllä on vastattava 
vastaanottavan järjestön paikallisella 
tasolla havaitsemiin puutteisiin ja 
todellisiin tarpeisiin.

 Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Vapaaehtoisehdokkaiden määrittäminen 

ja valinta
1. Kolmansien maiden tarpeita koskevan 
etukäteen tehdyn arvioinnin perusteella 
komissio määrittää ja valitsee 
vapaaehtoisehdokkaat, jotka osallistuvat 
ohjelmaan ja saavat koulutusta 
yhteistyössä kansallisten virastojen ja 
vastaanottavien järjestöjen kanssa.
2. Vapaaehtoisehdokkaat määritetään ja 
valitaan 14 artiklan mukaisesti 
noudattaen syrjimättömyyden, tasa-arvon 
ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
periaatteita.
3. Tämän asetuksen 2 ja 15 artiklassa 
tarkoitettuja ikärajoja ei sovelleta 
vapaaehtoistoimintaan, jolla tuetaan 
tämän artiklan mukaisia humanitaarisia 
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avustustoimia.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
11 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla
Vapaaehtoisehdokkaiden koulutus

1. Olemassa olevien ohjelmia ja 
menettelyjä hyödyntäen komissio laatii 
koulutusohjelman, jonka tarkoituksena 
on valmistella vapaaehtoisehdokkaita 
tukemaan ja täydentämään 
humanitaarisen avun toimia.
2. Hakemusmenettelyn mukaisesti 
määritetyt ja valitut ehdokkaat voivat 
osallistua pätevien organisaatioiden 
toteuttamiin koulutusohjelmiin. Kaikille 
vapaaehtoisehdokkaille pakollisen 
koulutuksen laajuus ja sisältö 
määritetään yhteistyössä sertifioidun 
vastaanottavan järjestön kanssa tarpeiden 
perusteella ottaen huomioon 
vapaaehtoisehdokkaan edeltävän 
kokemuksen ja suunnitellun 
lähettämispaikan.
3. Koulutusohjelman on sisällettävä 
arviointi, jossa tarkastellaan 
vapaaehtoisehdokkaiden valmiuksia 
lähteä kenttätyöhön tukemaan ja 
täydentämään humanitaarisen avun 
antamista koskevia toimia kolmansissa 
maissa ja täyttää paikalliset tarpeet.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
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Määrärahojen jakautuminen 7, 8, 9 ja 
11 artiklassa tarkoitettuihin toimiin
Määrärahojen ohjeellinen jakautuminen 
7, 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin 
toimiin on seuraava:
a) edellä 7 artiklassa tarkoitettu 
vapaaehtoistoiminta solidaarisuustoimissa 
ja 9 artiklassa tarkoitetut 
solidaarisuushankkeet: 85 prosenttia;
b) edellä 8 artiklassa tarkoitetut 
laadukkaat harjoittelut ja työ: vähintään 
7,5 prosenttia; 
c) edellä 11 artiklassa tarkoitettu 
humanitaarisen avun operaatioita tukeva 
vapaaehtoistoiminta: vähintään 
7,5 prosenttia; 

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta missä tahansa 
varainhoitoasetuksessa vahvistetussa 
muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti 
avustukset, palkinnot ja hankinnat.

2. Ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta missä tahansa 
varainhoitoasetuksessa vahvistetussa 
muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti 
avustukset, palkinnot ja hankinnat. 
Vaatimusten yksinkertaistamiseksi 
tuensaajien kannalta on käytettävä 
mahdollisimman usein kertakorvauksia, 
yksikkökustannuksia ja kiinteämääräistä 
rahoitusta.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Iältään 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka 
haluavat osallistua Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin, on 

1. Laillisesti osallistujamaassa 
oleskelevien tai unionin kansalaisten, 
jotka haluavat osallistua Euroopan 
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rekisteröidyttävä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren 
on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn 
tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä 
kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja 
enintään 30-vuotias.

solidaarisuusjoukkoihin, on 
rekisteröidyttävä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuoren 
on vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn 
tai solidaarisuushankkeen käynnistyessä 
kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja 
enintään 35-vuotias.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mainittua 35 vuoden yläikärajaa 
ei sovelleta IV luvussa tarkoitettuihin 
Euroopan vapaaehtoisjoukkojen toimiin.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistumisen on oltava avointa julkisille 
tai yksityisille yhteisöille ja 
kansainvälisille organisaatioille sillä 
edellytyksellä, että ne ovat saaneet 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkin.

1. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistumisen on oltava avointa julkisille 
tai yksityisille yhteisöille ja 
kansainvälisille organisaatioille sillä 
edellytyksellä, että ne ovat saaneet 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkin. Organisaatioihin, joilla on jo 
EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen 
kehyksessä sertifioitu merkki ja jotka ovat 
osapuolina kansalaisjärjestöjen ja 
Euroopan komission EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja 
humanitaarisen avun operaatioiden 
pääosaston (ECHO) välisessä 
puitesopimuksessa, voitaisiin soveltaa 
yksinkertaistettua menettelyä uudessa 
ohjelmassa edellytetyn merkin hankintaa 
varten.

Tarkistus 74



PE629.637v03-00 42/46 AD\1174686FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinnin perusteella yhteisölle 
voidaan myöntää Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu 
merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin 
uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3. Arvioinnin perusteella yhteisölle 
voidaan myöntää Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu 
merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin tai 
osallistujien pyynnöstä uudestaan, ja se 
voidaan peruuttaa. On kiinnitettävä 
erityistä huomiota päällekkäisyyksien 
välttämiseen.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Osallistujaorganisaatiot voivat 
hoitaa seuraavia tehtäviä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa: 
a) Vastaanottavan organisaation 
tehtävää hoitaessaan ne suorittavat 
osallistujien vastaanottamiseen liittyviä 
toimenpiteitä, mukaan lukien toimien 
järjestäminen, oppimisohjelmien 
suunnitteleminen, osallistujien 
opastaminen ja tukeminen 
solidaarisuustoimen aikana sekä 
palautteen ja tunnustuksen antaminen 
osallistujalle toimen jälkeen tarpeen 
mukaan.
b) Tukitehtävää hoitaessaan ne 
suorittavat toimenpiteitä, jotka liittyvät 
osallistujien lähettämiseen ja heidän 
valmentamiseensa ennen lähtöä sekä 
solidaarisuushankkeen aikana ja sen 
jälkeen, mukaan lukien osallistujien 
kouluttaminen, tunnustuksen antaminen 
heidän oppimistuloksistaan ja 
myöhemmän vapaaehtoistyön 
helpottaminen kotona.



AD\1174686FI.docx 43/46 PE629.637v03-00

FI

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 3 a. Riittävään seurantaan ja 
raportointiin on kuuluttava säännöllinen 
kansallisten virastojen ja 
osallistujaorganisaatioiden sekä 
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja nuorisoverkostojen 
kuuleminen, jotta ohjelman 
täytäntöönpanoa voidaan mahdollisesti 
parantaa.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio järjestää säännöllisesti 
kokouksia ja koulutusta kansallisten 
toimistojen verkoston kanssa ja verkostoa 
varten varmistaakseen, että Euroopan 
solidaarisuusjoukot toteutetaan 
yhtenäisellä tavalla kaikissa 
osallistujamaissa. Komissio kutsuu 
kokouksiin myös ohjelman toimiin 
liittyviä unionin tason verkostoja, 
työmarkkinaosapuolia sekä nuoria ja 
vapaaehtoisia edustavia verkostoja. 
Komissio kuulee säännöllisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, myös 
osallistujaorganisaatioita, Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toteuttamisesta.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toiminnan on oltava johdonmukaista ja 
täydentävää myös osallistujamaiden asiaan 
liittyviin kansallisen tason 
toimintalinjoihin, ohjelmiin ja välineisiin 
nähden. Sitä varten komissio, kansalliset 
viranomaiset ja kansalliset toimistot 
vaihtavat tietoja yhtäältä solidaarisuuteen 
ja nuorisoon ja toisaalta Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
toteuttaviin toimiin liittyvistä nykyisistä 
kansallisista järjestelmistä ja painopisteistä, 
jotta voidaan hyödyntää 
tarkoituksenmukaisia hyviä käytäntöjä sekä 
parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

2. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toiminnan on oltava johdonmukaista ja 
täydentävää myös osallistujamaiden asiaan 
liittyviin kansallisen tason 
toimintalinjoihin, ohjelmiin ja välineisiin 
nähden, ja siinä on taattava 
osallistujamaiden vastuullisuus. Sitä 
varten komissio, kansalliset viranomaiset ja 
kansalliset toimistot vaihtavat tietoja 
yhtäältä solidaarisuuteen ja nuorisoon ja 
humanitaarisin tarpeisiin ja toisaalta 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
toteuttaviin toimiin liittyvistä nykyisistä 
kansallisista järjestelmistä ja painopisteistä, 
jotta voidaan hyödyntää 
tarkoituksenmukaisia hyviä käytäntöjä sekä 
parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmansissa maissa toteutettavan 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toiminnan, jota tarkoitetaan 11 artiklassa, 
on oltava johdonmukaista ja täydentävää 
erityisesti unionin muihin ulkoisen 
toiminnan aloihin ja etenkin humanitaarista 
apua koskevaan politiikkaan, 
kehitysyhteistyöpolitiikkaan, 
naapuruuspolitiikkaan ja unionin 
pelastuspalvelumekanismiin nähden.

3. Kolmansissa maissa toteutettavan 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toiminnan, jota tarkoitetaan 11 artiklassa, 
on oltava johdonmukaista ja täydentävää 
erityisesti unionin muihin ulkoisen 
toiminnan aloihin ja etenkin humanitaarista 
apua koskevaan politiikkaan, 
kehitysyhteistyöpolitiikkaan, 
turvallisuuspolitiikkaan, 
naapuruuspolitiikkaan ja unionin 
pelastuspalvelumekanismiin nähden.
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