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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unioni perustuu sen 
kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen 
solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo 
ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, 
jota tarvitaan, jotta voidaan selvitä 
nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan 
haasteista, joihin vastaamisessa nuoret 
eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan
ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1) Solidaarisuus on kehittyneiden ja 
demokraattisten yhteisöjen perusta sekä 
kansalaisten että kansojen ja valtioiden 
välillä. Tätä yhteistä, SEU-sopimuksen 
2 artiklaan perustuva arvoa olisi 
edistettävä erityisesti nykyisten ja tulevien
yhteiskunnan haasteiden osalta, jotta 
nuoret ihmiset voivat edelleen auttaa 
vastaamaan niihin ilmaisten 
solidaarisuuttaan käytännössä.

Tarkistus 2

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.

(2) Unionin tilaa käsitelleessä puheessa 
14 päivänä syyskuuta 2016 korostettiin 
tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen, 
jäljempänä ’ohjelma’, perustamisesta 
tarkoituksena antaa nuorille koko 
unionissa mahdollisuus osallistua 
yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä 
tavalla, osoittaa solidaarisuutta ja kehittää
taitoja ja suhteita yhteisöpohjaisista 
toimista saamansa käytännön 
kokemuksen perusteella.
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Tarkistus 3

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 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, 
koulutuksellista, sosiaalista, 
kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 
kehittymistään varten ja siten parantaa 
työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla 
olisi tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, 
harjoittelijoiden ja työntekijöiden 
liikkuvuutta ja tuettava monikulttuurista 
vaihtoa.

Tarkistus 4

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 autettava 
saavuttamaan Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen tavoitteet ja 
selviytymään yhteiskunnallisista 
haasteista, lisättävä yhteisvastuuta sekä 
vastattava paikallisyhteisöjen tarpeisiin.
Solidaarisuustoimien olisi tarjottava 
nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta 
tietoa ja osaamista henkilökohtaista, 
sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 
ammatillista kehitystään varten, niihin 
olisi liityttävä vahva oppimis- ja 
koulutusulottuvuus, niiden olisi oltava 
kaikkien nuorten ulottuvilla, ja erityisesti 
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olisi pyrittävä edistämään sellaisten 
nuorten osallistumista, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, ja ne olisi 
toteutettava turvallisissa ja terveellisissä 
olosuhteissa ja validoitava 
asianmukaisesti. Solidaarisuustoimet 
eivät saisi vaikuttaa kielteisesti olemassa 
oleviin työ- tai harjoittelupaikkoihin, ja 
niiden olisi osaltaan lujitettava yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksia 
eikä korvattava niitä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan solidaarisuusjoukot 
tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka 
kautta pääsee osallistumaan 
solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen 
ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja 
täydentävyys unionin muihin asiaan 
liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden 
olisi varmistettava. Euroopan 
solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien 
ja nykyisten ohjelmien, erityisesti 
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja 
EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen, 
vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. 
Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden 
nuorisotakuun yhteydessä toteuttamia 
toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan 
heidän siirtymistään opinnoista 
työelämään, tarjoamalla heille lisää 
mahdollisuuksia päästä mukaan 
työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien 
alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta 
joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai 
muissa maissa. Myös täydentävyys 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toiminnan kannalta olennaisten unionin 
tason verkostojen, kuten Euroopan 
laajuisen julkisten työvoimapalvelujen 
verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-
verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi 
olisi varmistettava nykyisten asiaan 

(7) Euroopan solidaarisuusjoukot 
tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka 
kautta pääsee osallistumaan 
solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen 
ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja 
täydentävyys unionin muihin asiaan 
liittyviin politiikkoihin, ohjelmiin ja 
välineisiin nähden olisi varmistettava. 
Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuvat 
aiempien ja nykyisten ohjelmien, erityisesti 
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja 
EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen, 
vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. 
Lisäksi ne täydentävät jäsenvaltioiden 
nuorisotakuun kaltaisten järjestelmien
yhteydessä toteuttamia toimia, joilla 
tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän 
siirtymistään opinnoista työelämään, 
tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia 
päästä mukaan työmarkkinoille 
solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelujen tai työpaikkojen kautta joko 
kunkin omassa jäsenvaltiossa tai muissa 
maissa. Myös täydentävyys Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta 
olennaisten unionin tason verkostojen, 
kuten Euroopan laajuisen julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston, EURES-
verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa 
varmistetaan. Lisäksi olisi edistettävä



PE627.020v02-00 6/35 AD\1170497FI.docx

FI

liittyvien järjestelmien, erityisesti 
kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja 
nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen 
täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä
tapauksen mukaan.

nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien ja 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen välistä 
täydentävyyttä ja vilpitöntä yhteistyötä 
erityisesti nuorten ihmisten 
solidaarisuutta, vapaaehtoistoimintaa, 
yhteiskuntapalvelua ja liikkuvuutta 
koskevilla kansallisesti, alueellisesti tai 
paikallisesti toimivilla järjestelmillä sekä 
solidaarisuuteen ja nuorisoon liittyvillä 
ensisijaisilla tavoitteilla osallistujamaissa 
ja soveltuvin osin edistettävä ja 
täydennettävä kyseisten järjestelmien 
vaikutusta ja ominaisuuksia ja 
hyödynnettävä hyviä käytäntöjä. 
Euroopan solidaarisuusjoukoilla ei pitäisi 
korvata vastaavia kansallisia 
yhteisvastuu-, vapaaehtois-, 
yhteiskuntapalvelu- ja 
liikkuvuusjärjestelmiä. Kaikkien nuorten 
yhtäläinen mahdollisuus osallistua 
kansallisiin solidaarisuustoimiin olisi 
varmistettava. Olisi kannustettava 
kumppanuuksiin kiireellisiin sosiaalisiin 
ongelmiin erikoistuneiden 
eurooppalaisten verkostojen kanssa.

Tarkistus 6

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 
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 

(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 olisi voitava auttaa vastaamaan 
täyttämättömiin yhteiskunnallisiin 
tarpeisiin ja edistettävä yhteisöjen 
vahvistamista samalla, kun vauhditetaan 
nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, 
sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 
ammatillista kehitystä. Euroopan 
solidaarisuusjoukot tukevat myös 
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edistetään oppimistulosten validointia. 
Näin ollen ne myös osaltaan edistävät 
nuorten kannalta merkityksellistä 
eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä 
tietoisuutta yhteistyön positiivisista 
vaikutuksista.

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. Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen olisi lisäksi 
osaltaan tuettava ja vahvistettava 
olemassa olevia organisaatioita, jotka 
toteuttavat solidaarisuustoimia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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, vammaisten 
henkilöiden sosiaalisen osallisuuden ja 
integroinnin, 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, kulttuuriperinnön suojelun, 
liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja 
-turvan, nuorten tukipalvelujen, 
kolmansien maiden kansalaisten 
vastaanottamisen ja kotouttamisen, 
alueellisen yhteistyön ja koheesion sekä 
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solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen 
jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten 
toimien kautta.

rajatylittävän yhteistyön alalla. Tällaisiin 
solidaarisuustoimiin olisi sisällyttävä 
vankka oppimis- ja koulutusulottuvuus 
osallistujille ennen solidaarisuustoimea, 
sen aikana tai sen jälkeen tarjottavien 
tarkoituksenmukaisten toimien kautta.

Tarkistus 8

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 voivat edistää henkilökohtaista, 
sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista 
kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan, 
demokraattista osallistumistaan ja 
työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimien 
pitäisi perustua kirjalliseen 
vapaaehtoistoimintasopimukseen, ja niillä
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.

Tarkistus 9

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 

(12) Helposti käytettävissä olevat
harjoittelut ja työpaikat olisi erotettava 
selkeästi vapaaehtoistoiminnasta sekä 
rahoituksen että organisoinnin kannalta.
Harjoittelujen ei pidä koskaan johtaa 
työpaikkojen korvaamiseen. Palkallinen 
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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.

harjoittelu ja työpaikat voivat kuitenkin 
olla epäedullisessa asemassa oleville 
nuorille ja nuorille, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, kannustin 
osallistua solidaarisuustoimiin, joihin he 
eivät välttämättä muuten voisi osallistua. 
Samalla ne tuovat selvää Euroopan tason 
lisäarvoa auttamalla käsittelemään 
keskeisiä ratkaisemattomia sosiaalisia 
haasteita ja vahvistamalla 
paikallisyhteisöjä. Harjoittelu voi 
helpottaa nuorten siirtymistä opiskelusta 
työelämään ja parantaa nuorten 
työllistettävyyttä, mikä on ratkaisevaa, jotta 
he voivat integroitua kestävästi 
työmarkkinoille. Tarjottavat harjoittelut ja 
työpaikat toimivat nuorten 
ponnahduslautana työmarkkinoille.
Osallistujaorganisaation, joka 
vastaanottaa tai ottaa palvelukseensa 
osallistujan, olisi aina suoritettava 
korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
puitteissa tarjottavasta harjoittelusta tai 
työpaikasta. Harjoittelun olisi 
perustuttava sen suorittamismaassa 
sovellettavan lain mukaiseen kirjalliseen 
harjoittelusopimukseen, ja siinä olisi 
noudatettava periaatteita, jotka esitetään 
harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä 
maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston 
suosituksessa, siitä olisi aina maksettava 
palkka ja sen olisi perustuttava 
kirjalliseen sopimukseen21. Työskentelyn 
olisi perustuttava sen osallistujamaan, 
jossa työskentely tapahtuu, kansallisen 
lainsäädännön tai kyseisessä maassa 
sovellettavien työehtosopimusten tai 
niiden molempien mukaiseen 
työsopimukseen. Työpaikkoja tarjoaville 
osallistujaorganisaatioille ei pitäisi antaa 
rahoitustukea yli 12 kuukauden ajan. 
Osallistujaorganisaatioiden olisi haettava 
rahoitusta Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen 
täytäntöönpanoelimen kautta voidakseen 
toimia välittäjinä osallistujanuorten ja 
solidaarisuuteen liittyvien alojen 
harjoittelu- ja työtoimia tarjoavien 
työnantajien välillä. Harjoitteluihin ja 
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työpaikkoihin olisi yhdistettävä 
osallistujan osallistumiseen liittyvä 
asianmukainen valmennus, 
työssäoppiminen ja kotiinpaluun 
jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden 
asiaankuuluvat toimijat, etenkin julkiset 
ja yksityiset työvoimapalvelut, 
työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit 
ja rajatylittävien toimien tapauksessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2016/58921 a tarkoitetut 
Eures-verkoston jäsenorganisaatiot, 
voisivat helpottaa harjoittelua ja 
työskentelyä.

__________________ __________________

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 14 päivänä 
maaliskuuta 2014, harjoittelun 
laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 
1).

21 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 2016/589, annettu 13 
päivänä huhtikuuta 2016, 
työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta 
verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen 
tarjoamisesta työntekijöille ja 
työmarkkinoiden yhdentymisen 
tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 
492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 
muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, 
s. 1).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Olisi toteutettava toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että harjoittelu- ja 
työpaikkoja on kaikkien nuorten ja 
erityisesti sellaisten nuorten saatavilla, 
joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia osallistua 
solidaarisuuteen liittyviin toimiin, kuten 
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vammaiset nuoret, nuoret, jotka ovat 
sosiaalisesti tai kulttuurisesti 
heikommassa asemassa, 
maahanmuuttajat ja unionin eristyneiden 
maaseutualueiden ja syrjäisimpien 
alueiden asukkaat. 

Tarkistus 11

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 ja heidän 
aktiivinen kansalaistoimintansa ovat
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. Näiden 
hankkeiden olisi annettava nuorille 
mahdollisuus kehittää innovatiivisia 
ratkaisuja ja testata ideoitaan kestävällä 
tavalla, jotta näin voidaan tukea nuorten 
itsensä ryhtymistä solidaarisuustoiminnan 
vetäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös
lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle 
solidaarisuustoimiin ja kannustaa
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujia yhteiskunnalliseen
yrittäjyyteen tai vapaaehtoistoimintaan 
yhdistyksissä, kansalaisjärjestöissä, 
nuorisojärjestöissä tai muissa
solidaarisuus- ja nuorisoalan tai 
vammaisuuteen liittyvissä voittoa 
tavoittelemattoman sektorin elimissä ja 
kannustaa omien yhdistysten
perustamiseen. Kotiinpaluun jälkeisen 
tuen tavoitteena on saada nuoret 
jatkamaan aktiivista toimintaa 
solidaarisuusalalla, myös toimimalla 
yhdistyksissä, osuuskunnissa, 
yhteiskunnallisissa yrityksissä, 
nuorisojärjestöissä ja yhteisökeskuksissa 
sekä vammaisten henkilöiden tukemisen 
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alalla.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistuvien nuorten ja organisaatioiden 
olisi tunnettava kuuluvansa yksittäisten 
ihmisten ja eri tahojen muodostamaan 
yhteisöön, joka on sitoutunut lisäämään 
yhteisvastuullisuutta koko Euroopassa. 
Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot 
tarvitsevat tukea parantaakseen 
valmiuksiaan tarjota laadukkaita toimia 
kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan 
solidaarisuusjoukot tukevat verkostotoimia, 
joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja 
osallistujaorganisaatioiden sitoutumista 
tähän yhteisöön ja lisäämään Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta sekä edistämään hyödyllisten
käytäntöjen ja kokemusten jakamista. 
Kyseisillä toimilla myös lisätään julkisten 
ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta 
Euroopan solidaarisuusjoukoista ja 
kerätään osallistujanuorilta ja -
organisaatioilta palautetta Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimien 
toteuttamisesta.

(14) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistuvien nuorten ja organisaatioiden 
olisi tunnettava kuuluvansa yksittäisten 
ihmisten ja eri tahojen muodostamaan 
yhteisöön, joka on sitoutunut lisäämään 
yhteisvastuullisuutta koko Euroopassa. 
Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot 
tarvitsevat tukea parantaakseen 
valmiuksiaan tarjota laadukkaita toimia 
kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan 
solidaarisuusjoukot tukevat verkostotoimia, 
joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja 
osallistujaorganisaatioiden sitoutumista 
tähän yhteisöön ja lisäämään Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta sekä edistämään parhaiden
käytäntöjen ja kokemusten jakamista. 
Kyseisillä toimilla myös lisätään julkisten 
ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta 
Euroopan solidaarisuusjoukoista ja 
kerätään osallistujanuorilta ja -
organisaatioilta palautetta Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toimien 
toteuttamisesta.

Tarkistus 13

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, 

(15) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä solidaarisuustoimien ja 
muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien 
laadun varmistamiseen erityisesti 
tarjoamalla osallistujille verkossa ja 
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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.

muulla tavoin koulutusta ja kielitukea
niin, että otetaan huomioon 
monikielisyyden periaate, vakuutus, 
hallinnollista tukea ja toimen jälkeistä 
tukea sekä huolehtimalla Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen 
aikana hankittujen tietojen, taitojen ja 
osaamisen validoinnista. Näitä tukitoimia 
olisi kehitettävä ja tarjottava yhteistyössä 
nuorisojärjestöjen ja muiden voittoa 
tavoittelemattomien ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, 
jotta voidaan hyödyntää niiden 
asiantuntemusta alalla. Tukitoimissa olisi 
otettava huomioon osallistujien 
suorittamien toimien luonne ja 
suorittamisympäristö ja kiinnitettävä 
erityistä huomiota mahdollisiin riskeihin.
Osallistujien, erityisesti, kun kyse on 
lapsista ja haavoittuvassa asemassa 
olevista henkilöistä, turvallisuus on 
äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia 
pitäisi lähettää operaatioihin, joita 
suoritetaan kansainvälisten tai muiden 
aseellisten konfliktien alueella, eikä 
ympäristöihin, jotka ovat ristiriidassa 
kansainvälisen ihmisoikeusstandardien 
tai unionin politiikan kanssa, esimerkiksi 
lasten laitoshoidon lopettamista koskevan 
sitoumuksen ja ERI-rahastojen käytön 
asuntoloiden ylläpitämiseen kieltävien 
toimenpiteiden kanssa. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kun kyse on solidaarisuustoimista, 
joihin liittyy lapsia, vain osallistujien, 
joilla on suoraan asiaan liittyvä pätevyys, 
pitäisi olla suorassa yhteydessä lapsiin, ja 
heidän pitäisi suorittaa lastensuojelun 
koulutus- ja tarkastusmenettelyt ennen 
toimintaansa. Toiminnan aikana on 
oltava käytössä asianmukaiset 
suojakäytännöt ja -menettelyt lasten ja 
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osallistujien suojelemiseksi, ja 
vapaaehtoistyöntekijöitä on valvottava 
jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa, että 
lastensuojelukäytännöt pannaan 
tehokkaasti täytäntöön. 

Tarkistus 15

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

(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 
asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja 
erityispiirteet huomioon ottaen, kuten 
suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 
annetussa neuvoston suosituksessa22. Siksi 
olisi tarvittaessa kannustettava 
käyttämään tehokkaita kansallisella ja 
unionin tasolla olevia epävirallisen ja 
arkioppimisen tunnustamisen välineitä, 
kuten Youthpassia ja Europassia.

__________________ __________________

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 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Laatumerkin avulla olisi 
varmistettava, että osallistujaorganisaatiot 

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

noudattavat Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja 
vaatimuksia. Vapaaehtoistoimintaa ja 
toisaalta harjoittelua ja työpaikkoja 
varten olisi otettava käyttöön erilliset 
laatumerkit ottaen huomioon kunkin osan 
erityispiirteet, jotta voidaan varmistaa, 
että osallistujaorganisaatiot noudattavat 
tosiasiallisesti ja jatkuvasti Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja 
vaatimuksia, jotka koskevat niiden 
oikeuksia ja velvollisuuksia 
solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. 
Laatumerkin saamisen olisi oltava
ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, 
mutta se ei saisi johtaa automaattisesti 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen 
rahoituksen saamiseen. Laatumerkin 
antamiseen johtava prosessi ei saisi luoda 
ylimääräistä byrokratiaa, joka saisi 
järjestöt ja yksityisyritykset luopumaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistumisesta.

Tarkistus 17

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 
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.

(23) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta 
voidaan varmistaa Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen hyvä 
saavutettavuus – jonka tulisi olla esteetön 
vammaisille henkilöille – 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 ja toimen jälkeisen tuen sekä 
muita käytännöllisiä toimintoja, joihin 
saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Ohjelman asianmukaisen 
toiminnan ja toimien oikea-aikaisen 
toteuttamisen kannalta on olennaista, että 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
kehyksessä otetaan käyttöön 
mekanismeja, joilla taataan, että 
rekisteröityneille nuorille esitetään 
tarjouksia kohtuullisessa ja suhteellisen 
ennakoitavassa ajassa. Rekisteröityneille 
henkilöille olisi näin ollen lähetettävä 
säännöllisesti tietoa ja päivityksiä, jotka 
koskevat käytettävissä olevia jaksoja ja 
aktiivisia osallistujaorganisaatioita, jotta 
heitä kannustetaan osallistumaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
rekisteröintinsä jälkeen, tarjoten heille 
samalla mahdollisuuden olla suoraan 
yhteydessä jäsenvaltioiden ja unionin 
tason solidaarisuuden alan toimijoihin.

Tarkistus 19

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 

(28) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sen varmistamiseen, että 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 
toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 
sellaisten nuorten, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, 
saavutettavissa, mitä täsmennetään 
Erasmus+-ohjelmassa nuorisoalalla 
kehitetyssä ja sovellettavassa osallisuus-
ja monimuotoisuusstrategiassa. Käytössä 
olisi oltava erityistoimenpiteitä, kuten 
asianmukaisia solidaarisuustoimien ja 
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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.

yksilöllisen neuvonnan malleja,
sosiaalisen osallisuuden ja heikossa 
asemassa olevien nuorten sekä 
vammaisten 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.

Tarkistus 20

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 tehtävä tiivistä yhteistyötä 
kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen, 
vammaisia henkilöitä edustavien 
järjestöjen ja solidaarisuustoimien 
asiantuntemusta omaavien paikallisten 
sidosryhmien kanssa.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta varmistetaan yleisölle 
suunnatun tiedotuksen tehostuminen ja 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välinen vahvempi 
yhteisvaikutus, viestintätoimiin tämän 
asetuksen mukaisesti kohdennetuilla 
määrärahoilla olisi tuettava myös 
komission tiedotustoimintaa, joka koskee 
unionin poliittisia painopisteitä, 
edellyttäen, että ne liittyvät tämän 
asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

(40) Jotta varmistetaan yleisölle 
suunnatun tiedotuksen tehostuminen ja 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välinen vahvempi 
yhteisvaikutus, viestintätoimiin tämän 
asetuksen mukaisesti kohdennetuilla 
määrärahoilla olisi tuettava esteettömästi 
myös komission tiedotustoimintaa, joka 
koskee unionin poliittisia painopisteitä, 
edellyttäen, että ne liittyvät tämän 
asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

Tarkistus 22

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’ 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, ja 
joka ei sisällä toimia, jotka ovat vastoin 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja 
EU:n politiikkatoimia, kuten sitoutumista 
lasten ja vammaisten henkilöiden 
laitoshoidon lopettamiseen;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
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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, joiden 
on hankalaa hyödyntää tehokkaasti 
ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia 
taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin 
liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen 
liittyvistä syistä tai esimerkiksi vammaan 
tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä tai 
siksi, että he ovat varttuneet 
laitoshoidossa;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5) ’osallistujaorganisaatiolla’ mitä 
tahansa julkista tai yksityistä, joko 
paikallista, alueellista, kansallista tai 
kansainvälistä voittoa tavoittelevaa tai 
voittoa tavoittelematonta yhteisöä, jolle on 
myönnetty Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jolla 
varmistetaan, että kyseinen yhteisö pystyy 
panemaan solidaarisuustoimet täytäntöön 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
tavoitteiden mukaisesti ja että se tarjoaa 
vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai 
työpaikkoja osallistujille tai panee 
täytäntöön tai tukee muita toimia 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
puitteissa;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

solidaarisuustoimea, joka toteutetaan 
enintään 12 kuukautta kestävänä 
vapaaehtoisena palkattomana toimena ja 
joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden 
edistää osallistujaorganisaatioiden 
solidaarisuuteen liittyvää toimintaa niiden 
yhteisöjen eduksi, joissa tällaisia toimia 
toteutetaan;

Tarkistus 26

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’ kolmesta kuuteen 
kuukauteen kestävää palkallista 
solidaarisuustoimea, joka toteutetaan 
työharjoitteluna 
osallistujaorganisaatiossa, jonka voi uusia 
kerran ja enintään 12 kuukaudeksi, jonka 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujan vastaanottanut 
osallistujaorganisaatio tarjoaa ja maksaa ja 
johon kuuluu oppimisosio 
asiaankuuluvan pätevyyden ja 
kokemuksen saamiseksi;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’työllä’ kahdesta 12 kuukauteen 
kestävää solidaarisuustoimea, jonka 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen
osallistujan palkkaava 
osallistujaorganisaatio maksaa;

8) ’työllä’ kolmesta 12 kuukauteen 
kestävää palkallista solidaarisuustoimea, 
joka sisältää oppimis- ja koulutusosion, 
josta tehdään kirjallinen sopimus, jonka
osallistujan palkkaava Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen 
osallistujaorganisaatio maksaa ja jolla ei 
korvata olemassa olevaa 
työmahdollisuutta;



AD\1170497FI.docx 21/35 PE627.020v02-00

FI

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on 
myönnetty osallistujaorganisaatiolle, joka 
haluaa tarjota Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen 
solidaarisuustoimia vastaanottajan 
asemassa ja/tai tukitehtävässä;

10) ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on 
myönnetty organisaatiolle, joka haluaa 
tarjota solidaarisuustoimia 
vastaanottavana tai tukevana, myös 
lähettävänä, organisaationa tai sekä 
vastaanottavana että tukevana 
organisaationa, joka todistaa, että 
organisaatio kykenee varmistamaan 
solidaarisuustoimien laadun Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen periaatteiden ja 
tavoitteiden mukaisesti ja joka 
myönnetään solidaarisuustoimen tyypin ja 
organisaation tyypin mukaan vaihtelevien 
erityisvaatimusten perusteella;
vapaaehtoistoimintaa ja toisaalta 
harjoittelua ja työpaikkoja varten otetaan 
käyttöön erilliset laatumerkit;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla

Ohjelman tavoitteet Ohjelman tavoitteet

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 
edistää solidaarisuutta, demokratiaa ja 
yhteenkuuluvuutta unionissa ja sen 
ulkopuolella, tukea yhteisöjä ja vastata 
yhteiskunnallisiin ja humanitaarisiin 
haasteisiin ruohonjuuritasolla pyrkien 
erityisesti edistämään sosiaalista 
osallisuutta ja demokraattista 
osallistumista lisäämällä nuorten ja 
organisaatioiden osallistumista helposti 
saavutettaviin ja laadukkaisiin 
solidaarisuustoimiin.

2. Ohjelman erityistavoitteena on 2. Ohjelman erityistavoitteena on 
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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.

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, kehittää heidän 
pätevyyksiään sekä helpottaa heidän 
työllistettävyyttään ja siirtymistään 
työmarkkinoille.

3. Ohjelman tavoitteet toteutetaan 
seuraavien toimintalohkojen puitteissa:

3. Ohjelman tavoitteet toteutetaan 
seuraavien toimintalohkojen puitteissa:

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

a) yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaavat solidaarisuustoimet, joita 
tarkoitetaan 6 artiklassa;

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

b) Euroopan humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukot, joita tarkoitetaan 
10 artiklassa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) harjoitteluilla ja työllä, joita 
tarkoitetaan 8 artiklassa;

b) harjoitteluilla ja laadukkaalla
työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa; 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimintamalli taustaltaan erilaisten 
nuorten saamiseksi mukaan;

d) osallisuus ja tosiasialliset 
valmiudet taustaltaan erilaisten nuorten 
saamiseksi mukaan, vammaiset nuoret 
mukaan luettuina;
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Kummallekin toimintalohkolle yhteiset 
toimet

Kummallekin toimintalohkolle yhteiset 
toimet

1. Verkostotoimien, joita tarkoitetaan 
4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 
tavoitteena on oltava

1. Verkostotoimien, joita tarkoitetaan 
4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 
tavoitteena on oltava

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

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

b) houkutella uusia tulokkaita, sekä 
nuoria että osallistujaorganisaatioita;

b) houkutella uusia tulokkaita, sekä 
nuoria että osallistujaorganisaatioita;

b a) edistää vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia käyttää kaikkia
tarjottavia toimintoja;

c) tarjota mahdollisuuksia antaa
palautetta solidaarisuustoimista; ja

c) antaa palautetta 
solidaarisuustoimista; ja

d) edistää kokemusten vaihtoa ja 
lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen 
keskuudessa ja tukea tällä tavoin 
solidaarisuusjoukkojen laajemmalle 
ulottuvaa positiivista vaikutusta.

d) edistää kokemusten vaihtoa ja 
lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen 
keskuudessa ja tukea tällä tavoin 
solidaarisuusjoukkojen laajemmalle 
ulottuvaa positiivista vaikutusta.

2. Laatu- ja tukitoimenpiteisiin, joita 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa, on sisällyttävä

2. Laatu- ja tukitoimenpiteisiin, joita 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa, on sisällyttävä

a) toimenpiteet, joilla pyritään 
varmistamaan vapaaehtoistoiminnan, 
harjoittelujen ja työn laatu, mukaan lukien 
osallistujille tarjottava koulutus, kielituki, 
täydentävä vakuutus, tuki ennen 
solidaarisuustoimea tai sen jälkeen ja 
Youthpass-todistuksen käyttö siten, että 
siinä yksilöidään osallistujien 
solidaarisuustoimien aikana hankkima 
osaaminen, ja osallistujaorganisaatioille 

a) toimenpiteet, joilla pyritään 
varmistamaan vapaaehtoistoiminnan, 
harjoittelujen, työn tai 
solidaarisuushankkeiden laatu ja 
saavutettavuus ja kaikkien 
osallistujamaiden kaikkien nuorten 
yhtäläiset mahdollisuudet ja joihin 
kuuluvat verkkokurssit ja muu koulutus, 
kielituki, lastensuojelu ja lasten parissa 
työskentelevien osallistujien koulutuksen 
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tarjottava valmiuksien kehittäminen ja 
hallinnollinen tuki;

ja taustan tarkistuksen varmistaminen, 
osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden 
hallinnollinen tuki, täydentävä vakuutus, 
tuki ennen solidaarisuustoimea ja 
tarvittaessa sen jälkeen ja Youthpass-
todistuksen laajempi käyttö siten, että siinä 
yksilöidään ja dokumentoidaan 
osallistujien solidaarisuustoimien aikana 
hankkima osaaminen, ja 
osallistujaorganisaatioille tarjottava 
valmiuksien kehittäminen ja hallinnollinen 
tuki; 

b) laatumerkin suunnittelu ja 
hallinnointi sellaisia yhteisöjä varten, jotka 
haluavat tarjota solidaarisuustoimia 
Euroopan solidaarisuusjoukoille;

b) erillisten laatumerkkien
suunnittelu ja hallinnointi sellaisia 
yhteisöjä varten, jotka haluavat tarjota 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai 
työpaikkoja, jotta varmistetaan ohjelman 
periaatteiden ja vaatimusten 
noudattaminen; 

c) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
resurssikeskusten toimet, joilla tuetaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien 
toteuttamista ja parannetaan toteutuksen 
laatua sekä tehostetaan tulosten validointia;

c) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
resurssikeskusten toimet, joilla tuetaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien 
toteuttamista ja parannetaan toteutuksen 
laatua sekä tehostetaan tulosten validointia;

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

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

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
III LUKU – otsikko

Komission teksti Tarkistus

NUORTEN OSALLISTUMINEN 
YHTEISKUNNALLISIIN HAASTEISIIN 
VASTAAVIIN 
SOLIDAARISUUSTOIMIIN

YHTEISKUNNALLISIIN HAASTEISIIN 
VASTAAVAT 
SOLIDAARISUUSTOIMET
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimintalohkon ”Nuorten 
osallistuminen yhteiskunnallisiin
haasteisiin vastaaviin 
solidaarisuustoimiin” puitteissa 
toteutettavien toimien on edistettävä 
erityisesti yhteenkuuluvuuden, 
solidaarisuuden ja demokratian 
vahvistamista unionissa ja sen ulkopuolella 
ja samalla vastattava yhteiskunnallisiin 
haasteisiin pyrkien erityisesti edistämään 
sosiaalista osallisuutta.

1. Toimintalohkon 
”Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavat 
solidaarisuustoimet” puitteissa 
toteutettavien toimien on edistettävä 
erityisesti yhteenkuuluvuuden, 
solidaarisuuden ja demokratian 
vahvistamista unionissa ja sen ulkopuolella 
ja samalla vastattava yhteiskunnallisiin 
haasteisiin pyrkien erityisesti edistämään 
sosiaalista osallisuutta.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) harjoitteluilla ja työllä, joita 
tarkoitetaan 8 artiklassa;

b) harjoitteluilla ja laadukkaalla 
työllä, joita tarkoitetaan 8 artiklassa;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vapaaehtoistoimintaan, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja 
koulutuskomponentti, se ei saa korvata 
harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa 
palkkatyöhön ja sen on perustuttava 
kirjalliseen 
vapaaehtoistoimintasopimukseen.

1. Vapaaehtoistoiminnassa, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa, tarjotaan nuorille 
mahdollisuus osallistua 
solidaarisuustoimissa organisaatioiden 
jokapäiväiseen työhön, jonka lopullisena 
edunsaajana ovat yhteisöt, joissa toimet 
toteutetaan, siihen on sisällyttävä oppimis-
ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata 
harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa 
palkkatyöhön ja sen on perustuttava 
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kirjalliseen 
vapaaehtoistoimintasopimukseen. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla 8 artikla

Harjoittelut ja työ Harjoittelut ja työ

1. Harjoittelujen, joita tarkoitetaan 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on 
perustuttava siinä maassa, jossa harjoittelu 
suoritetaan, sovellettavan sääntelykehyksen 
mukaiseen kirjalliseen 
harjoittelusopimukseen, ja niissä on 
otettava huomioon harjoittelun 
laatupuitteita koskevat periaatteet (2014/C 
88/01). Harjoittelut eivät saa korvata 
työpaikkoja.

1. Harjoittelujen, joita tarkoitetaan 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on aina 
oltava palkallisia ja perustuttava siinä 
maassa, jossa harjoittelu suoritetaan, 
sovellettavan sääntelykehyksen mukaiseen 
harjoittelun alussa tehtävään kirjalliseen 
harjoittelusopimukseen, jossa ilmoitetaan 
koulutustavoitteet, työskentelyolot, 
harjoittelun kesto, osallistujien palkkio ja 
osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, ja 
niissä on otettava huomioon harjoittelun 
laatupuitteita koskevat periaatteet (2014/C 
88/01). Harjoittelut eivät saa korvata 
työpaikkoja.

2. Työn, jota tarkoitetaan 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa, on perustuttava 
siinä osallistujamaassa, jossa työskentely
suoritetaan, sovellettavan 
sääntelykehyksen mukaiseen 
työsopimukseen. Työtä tarjoaville 
osallistujaorganisaatioille saa antaa 
rahoitustukea enintään 12 kuukaudeksi 
tapauksissa, joissa työsopimuksen kesto 
on yli 12 kuukautta.

2. Työn, jota tarkoitetaan 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa, on perustuttava 
kirjalliseen työsopimukseen, jossa 
noudatetaan kaikkia sen maan 
kansallisen lainsäädännön mukaisia tai 
siinä maassa sovellettavien 
työehtosopimusten mukaisia työehtoja, 
jossa työ suoritetaan, tai sekä kansallisen 
lainsäädännön että työehtosopimusten 
mukaisia työehtoja. Työpaikkoja
tarjoaville osallistujaorganisaatioille 
annettavan rahoitustuen kesto ei voi olla 
yli 12 kuukautta työsopimuksen kestäessä
yli 12 kuukautta. 

3. Harjoitteluihin ja työskentelyyn on 
sisällyttävä oppimis- ja 
koulutuskomponentti.

3. Harjoitteluihin ja työskentelyyn on 
sisällyttävä oppimis- ja 
koulutuskomponentti, joka auttaa 
osallistujia hankkimaan asiaankuuluvaa 
kokemusta, jotta voidaan kehittää 
osaamista, joka on hyödyllistä 
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osallistujien henkilökohtaisen, 
koulutuksellisen, sosiaalisen, 
kansalaisuuteen liittyvän ja ammatillisen 
kehittymisen kannalta.

4. Harjoittelut ja työskentely voivat 
tapahtua muussa kuin osallistujan 
asuinmaassa (kansainvälinen) tai 
osallistujan asuinmaassa (kotimainen).

4. Harjoittelut ja työskentely voivat 
tapahtua muussa kuin osallistujan 
asuinmaassa (kansainvälinen) tai 
osallistujan asuinmaassa (kotimainen).

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetusta solidaarisuustoimiin 
myönnettävästä rahoitustuesta varataan 
suuntaa-antavasti 80 prosenttia 
vapaaehtoistoimintaan ja 
solidaarisuushankkeisiin ja 20 prosenttia 
joko harjoitteluihin tai työpaikkoihin tai 
molempiin ja enintään 20 prosenttia siitä 
käytetään kotimaisiin toimiin.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät. Tämä määrä on 
asetettava saataville tasapuolisesti 
ohjelman kaikille kolmelle osa-alueelle ja 
jaettava hankkeiden ja toiminnan 
todennettavissa olevien tarpeiden 
perusteella.
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Tarkistus 40

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, jonka 
tulee olla vammaisten henkilöiden 
käytettävissä. Nuoren on 
vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun, työn tai 
solidaarisuushankkeen käynnistyessä 
kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias. 

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla 16 artikla

Osallistujaorganisaatiot Osallistujaorganisaatiot

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 todisteeksi siitä, että ne 
tarjoavat toimia, jotka vastaavat 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
periaatteita ja tavoitteita ja vastaavat 
täysin tämän asetuksen mukaista 
solidaarisuustoimen määritelmää. 
Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 
mukaisesti avustuksen tarkoituksena ja 
tuloksena ei saa olla voiton tuottaminen.

2. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujaorganisaatioksi ryhtymistä 
koskevat hakemukset käyttäen perusteena 
seuraavia periaatteita: yhdenvertainen 

2. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujaorganisaatioksi ryhtymistä 
koskevat hakemukset käyttäen perusteena 
seuraavia periaatteita: yhdenvertainen 
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kohtelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; 
palkkatyön korvaamisen välttäminen; 
sellaisten laadukkaiden toimien 
tarjoaminen, joihin liittyy henkilökohtaista, 
sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista 
kehittymistä edistävä oppimisulottuvuus; 
asiaankuuluvat koulutus-, työskentely- ja 
vapaaehtoistoimintajärjestelyt; turvallinen 
ja asianmukainen ympäristö ja olosuhteet; 
ja varainhoitoasetuksen mukainen voiton 
tuottamisen kieltävä periaate. Edellä 
esitettyjen periaatteiden avulla 
varmistetaan, että yhteisön toimet ovat 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien 
vaatimusten mukaisia.

kohtelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; 
palkkatyön korvaamisen välttäminen; 
sellaisten laadukkaiden toimien 
tarjoaminen, joihin liittyy henkilökohtaista, 
sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista 
kehittymistä edistävä oppimisulottuvuus; 
asiaankuuluvat koulutus-, työskentely- ja 
vapaaehtoistoimintajärjestelyt; turvallinen 
ja asianmukainen ympäristö ja olosuhteet, 
myös käytännöt ja menettelyt, joilla 
varmistetaan lapsen suojelu toiminnan 
aikana; kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien noudattaminen; 
sitoutuminen lasten ja vammaisten 
laitoshoidon lopettamiseen ja 
varainhoitoasetuksen mukainen voiton 
tuottamisen kieltävä periaate. Edellä 
esitettyjen periaatteiden avulla 
varmistetaan, että yhteisön toimet ovat 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien 
vaatimusten mukaisia. Laatumerkki 
myönnetään vain organisaatioille, jotka 
sitoutuvat noudattamaan näitä 
periaatteita. Noudattamista valvotaan 
tämän asetuksen 26 ja 27 artiklan 
mukaisesti. 

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 
uudestaan tai sitä voidaan arvioida 
uudestaan osallistujien pyynnöstä ja se 
voidaan peruuttaa. Yhteisön, joka muuttaa 
toimiaan merkittävästi, on ilmoitettava 
asiasta toimivaltaiselle 
täytäntöönpanoelimelle 
uudelleenarviointia varten. 
Vapaaehtoistoimintaa koskeva 
laatumerkki ja toisaalta työpaikkoja ja 
harjoitteluja koskeva laatumerkki 
myönnetään erillisillä menettelyillä. 

4. Yhteisölle, joka on saanut 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkin, on tarjottava pääsy Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaaliin 
vastaanottajan tehtävän, tukitehtävän tai 
molempien hoitamista varten, ja sen on 
voitava tarjota solidaarisuustoimia 

4. Yhteisölle, joka on saanut 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkin, on tarjottava pääsy Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaaliin 
vastaanottajan tehtävän, tukitehtävän tai 
molempien hoitamista varten, ja sen on 
voitava tarjota solidaarisuustoimia 
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rekisteröityneille ehdokkaille. rekisteröityneille ehdokkaille.

4 a. Osallistujaorganisaatioilla, joille 
on myönnetty laatumerkki, on pääsy 
verkkofoorumiin, josta ne voivat helposti 
etsiä sopivia hakijoita, jotta 
solidaarisuustoimiin osallistumisprosessi 
olisi helppo sekä osallistujille että 
osallistujaorganisaatioille.

4 b. Osallistujaorganisaatiot edistävät 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
tunnetuksi tekemistä tarjoamalla entisille 
osallistujille mahdollisuuden jakaa 
kokemuksiaan ja toimia lähettiläinä 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
mahdolliselle seuraavalle sukupolvelle 
luomalla verkostoja.

5. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkki ei saa automaattisesti johtaa 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
saatavaan rahoitukseen.

5. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkki ei saa automaattisesti johtaa 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
saatavaan rahoitukseen.

6. Osallistujaorganisaation tarjoamiin 
solidaarisuustoimiin ja niihin liittyviin 
laatu- ja tukitoimenpiteisiin voi saada 
rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista 
tai muista rahoituslähteistä, jotka eivät ole 
riippuvaisia unionin talousarviosta.

6. Osallistujaorganisaation tarjoamiin 
solidaarisuustoimiin ja niihin liittyviin 
laatu- ja tukitoimenpiteisiin voi saada 
rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista 
tai muista rahoituslähteistä, jotka eivät ole 
riippuvaisia unionin talousarviosta.

7. Organisaatioiden, joiden 
osallistuminen liittyy 11 artiklassa 
kuvailtuihin toimiin, on asetettava 
vapaaehtoisten turvallisuus etusijalle.

7. Organisaatioiden, joiden 
osallistuminen liittyy 11 artiklassa 
kuvailtuihin toimiin, on asetettava 
vapaaehtoisten turvallisuus etusijalle.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä 23 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten toimistojen on 
kehitettävä johdonmukainen strategia, 
joka koskee tehokasta tiedotusta niiden 
hallinnoimien ohjelman toimien 
yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä 
tulosten tehokasta levittämistä ja 
hyödyntämistä, ja avustettava komissiota 

3. Jäljempänä 23 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten toimistojen on 
suunniteltava toimintalinjoja, jotka 
koskevat tehokasta tiedotusta. Tällaiset 
toimintalinjat on kohdennettava myös 
nuoriin, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, myös syrjäisillä alueilla, 
sekä niiden hallinnoiman toiminnan 
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sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee 
ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla 
hallinnoituja toimia koskevat tiedot 
mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä 
tiedotettava asiaankuuluville 
kohderyhmille niiden maassa toteutetuista 
toimista.

yhteydessä tuettujen toimien tulosten 
levittämiseen ja hyödyntämiseen siten, että 
mukaan otetaan tarvittaessa myös 
nuorisojärjestöjä ja erikoistuneita 
nuorisotiedotuspalveluja.

Viestintätoimilla on lisäksi edistettävä 
tiedotusta unionin poliittisista 
prioriteeteista, edellyttäen että ne liittyvät 
tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen ja 
että ne tuovat unionille lisäarvoa ja lisää 
näkyvyyttä.

Osallistujaorganisaatioiden on käytettävä 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja 
koskevassa viestinnässään ja sitä 
koskevaa tietoa levittäessään nimikettä 
”Euroopan solidaarisuusjoukot”.

Tarkistus 43

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 pannaan täytäntöön 
johdonmukaisella tavalla kaikissa 
osallistujamaissa. Komissio kuulee 
säännöllisesti keskeisiä sidosryhmiä, myös 
osallistujaorganisaatioita, Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Indikaattorit seurantaa ja raportointia Euroopan solidaarisuusjoukkoja on 
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varten: seurattava tarkasti, jotta voidaan mitata, 
missä määrin yleinen tavoite ja 
erityistavoitteet on saavutettu, ja on 
tarkkailtava solidaarisuusjoukkojen 
tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia. Tätä
varten vahvistetaan 
vähimmäisindikaattorit, joiden perusteella 
kehitetään Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen tuotosten, tulosten 
ja vaikutusten tuleva yksityiskohtainen 
seurantaohjelma ja joihin sisältyy 
laajennettu valikoima laadullisia ja 
määrällisiä indikaattoreita:

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite

Komission teksti Tarkistus

Liite Liite

Indikaattorit seurantaa ja raportointia 
varten:

Tuotosindikaattorit

a) solidaarisuustoimiin osallistujien 
lukumäärä;

a) vapaaehtoistoimintaan (maan 
sisäiset ja rajatylittävät toimet)
osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, 
iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja 
koulutustason mukaan;

b) niiden osallistujien osuus, joilla on 
taustansa vuoksi muita vähemmän 
mahdollisuuksia; ja

b) harjoitteluihin (maan sisäiset ja 
rajatylittävät toimet) osallistujien 
lukumäärä eriteltynä maan, iän, 
sukupuolen, ammatillisen taustan ja 
koulutustason mukaan;

c) niiden organisaatioiden
lukumäärä, jolla on Euroopan
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki.

c) työpaikkoihin (maan sisäiset ja 
rajatylittävät toimet) osallistujien
lukumäärä eriteltynä maan, iän, 
sukupuolen, ammatillisen taustan ja 
koulutustason mukaan;

c a) solidaarisuushankkeisiin 
osallistujien lukumäärä eriteltynä maan, 
iän, sukupuolen, ammatillisen taustan ja 
koulutustason mukaan;

c b) laatumerkin saaneiden 
organisaatioiden lukumäärä eriteltynä 
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maan ja saadun rahoituksen mukaan;

c c) sellaisten osallistuvien nuorten 
lukumäärä, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia; tulosindikaattorit 
(yhdistelmäindikaattorit);

c d) niiden osallistujien lukumäärä, 
jotka arvioivat saaneensa myönteisiä 
oppimistuloksia;

c e) niiden osallistujien prosenttiosuus, 
jotka ovat saaneet oppimistuloksistaan 
todistuksen, esimerkiksi Youthpass-
todistuksen, tai muun virallisen 
tunnustuksen osallistumisestaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin;

c f) osallistujien yleinen tyytyväisyys 
toimien laatuun;

c g) solidaarisuustoimien kautta 
suoraan tai välillisesti tukea saaneiden 
ihmisten lukumäärä.

Lisäksi on tarvittaessa varmistettava 
johdonmukaisuus [uuden Erasmus+-
asetuksen] liitteessä [XX] tarkoitettujen 
nuoriso-ohjelmaa koskevien 
avainindikaattoreiden kanssa.
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