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LYHYET PERUSTELUT 

Solidaarisuus eli yhteisvastuu on osa Euroopan unionin perustaa ja myös yksi eurooppalaisten 

tärkeimmistä arvoista. Ei ole liioittelua sanoa, että Euroopan unionin menestystarina perustuu 

solidaarisuuteen. Sillä on valtavat mahdollisuudet luoda empatiaa, vastavuoroista huolenpitoa 

ja myönteistä vuorovaikutusta sekä kansakuntien että yksilöiden välille. Meidän olisi siksi 

pidettävä tämä ajatus eurooppalaisten mielissä ja vahvistettava sitä. 

Valmistelija katsoo, että Euroopan solidaarisuusjoukot ovat mainio väline tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi. Hän onkin pitänyt erittäin myönteisenä ajatuksen julkistamista unionin tilaa 

käsitelleessä puheessa 14. syyskuuta 2016 sekä aihetta koskevan komission tiedonannon 

”Euroopan solidaarisuusjoukot” antamista 7. joulukuuta 2016 ja lainsäädäntöehdotuksen 

antamista 1. kesäkuuta 2017. Lisäämällä kaikkien Euroopan maiden nuorten osallistumista 

solidaarisuustoimintaan on mahdollista vahvistaa solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta koko 

Euroopassa sekä osaltaan edistää osallistuvien maiden ja alueiden yhteiskunnallisten 

haasteiden käsittelyä ja tarpeiden täyttämistä. Näin myös tuetaan nuorten henkilökohtaista ja 

ammatillista kehitystä, kun he saavat hyödyllisiä taitoja. 

Valmistelija tukee sellaisten Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista, jotka keskittyvät 

kahdenlaiseen toimintaan eli yhtäältä solidaarisuushankkeisiin ja vapaaehtoisjaksoihin ja 

toisaalta harjoittelu- ja työpaikkoihin. Ensin mainittujen olisi ehdottomasti muodostettava 

tulevien Euroopan solidaarisuusjoukkojen perusta, ja viimeksi mainitut tarjoavat nuorille 

tärkeän tilaisuuden päästä työmarkkinoille ja parantaa mahdollisuuksia saada laadukas 

työpaikka. Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että alustavia budjetin jako-osuuksia näiden 

kahden toiminnan tyypin välillä muutettaisiin hieman ja harjoittelu- ja työpaikkoihin 

myönnettävä rahoitustuki nostettaisiin 30 prosenttiin. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan 31. joulukuuta 2020 saakka on varattu yhteensä 

341 500 000 euron määräraha, jolla solidaarisuustoimintaan voidaan ottaa mukaan 

100 000 nuorta. Valmistelija tukee komission ehdotusta, että tämä summa koottaisiin 

siirtämällä rahoitusta useista nykyisistä EU:n ohjelmista, mukaan lukien 35 000 000 euroa 

Euroopan sosiaalirahastosta. Hän kuitenkin katsoo, että suurin rahoitusosuus olisi siirrettävä 

Erasmus+ -ohjelman määrärahoista, jotka on tarkoitettu sellaisten eurooppalaisen 

vapaaehtoispalvelun (EVS) toimien rahoittamiseen, jotka kuuluisivat nyt tämän asetuksen 

mukaisesti rahoitettavien toimien piiriin. 

Valmistelija toivoo, että ehdotuksessa hyödynnetään eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta 

saatua kokemusta ja parhaita käytäntöjä ja että sillä luodaan synergioita muiden EU:n 

rahastojen ja ohjelmien kanssa ja täydennetään niitä, jotta sen potentiaali otetaan käyttöön 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

Aluekehitysvaliokunta katsoo, että yksinkertaistamistoimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeä 

tekijä parannettaessa EU:n talousarviosta tuettavien hankkeiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 

Valmistelija on tästä syystä ehdottanut joitakin tämän periaatteen mukaisia muutoksia, joilla 

varmistetaan, että edunsaajia ei rasiteta tarpeettomilla vaatimuksilla ja muodollisuuksilla. 

Valmistelija uskoo, että Euroopan solidaarisuusjoukot vaikuttavat niihin osallistuvien nuorten 

lisäksi erittäin myönteisesti myös alueellisiin ja paikallisiin yhteisöihin, joten hän pyrkii 

vahvistamaan asetuksen alueellista ja paikallista ulottuvuutta. 

 



 

PE608.135v02-00 4/46 AD\1138578FI.docx 

FI 

TARKISTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta 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 vastata nykyisiin ja 

tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin 

vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat 

valmiita auttamaan ilmaisten 

solidaarisuuttaan käytännössä. 

(1) Euroopan unioni perustuu sen 

kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen 

solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa 

sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota 

tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyisiin ja 

tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin 

vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat 

valmiita auttamaan ilmaisten 

solidaarisuuttaan käytännössä. Se myös 

lisää nuorten kiinnostusta Euroopan 

yhdentymishankkeeseen. 

 

Tarkistus  2 

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 

solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla 

ja tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita 

niiden pyrkimyksissä selvittää erilaisia 

haasteita ja kriisejä. Tiedonannolla 

käynnistettiin Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen 

toimintavaihe, jossa tarjotaan EU:n eri 

ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, 

harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia 

nuorille eri puolilta EU:ta. Kyseisiin 

(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 

solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla 

ja tukea kansallisia, alueellisia ja 

paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä 

selvittää erilaisia haasteita ja kriisejä. 

Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen 

toimintavaihe, jossa tarjotaan EU:n eri 

ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, 

harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia 

sekä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 
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toimiin – riippumatta siitä, toteutetaanko 

ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa 

vai sen jälkeen – olisi edelleen sovellettava 

niissä unionin ohjelmissa vahvistettuja 

sääntöjä ja edellytyksiä, joista kutakin 

toimea on rahoitettu Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä 

toimintavaiheessa. 

kehitykseen nuorille eri puolilta EU:ta. 

Kyseisiin toimiin – riippumatta siitä, 

toteutetaanko ne ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa vai sen jälkeen – olisi 

edelleen sovellettava niissä unionin 

ohjelmissa vahvistettuja sääntöjä ja 

edellytyksiä, joista kutakin toimea on 

rahoitettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

ensimmäisessä toimintavaiheessa. 

_________________ _________________ 

18 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot 

(COM(2016) 942 final, 7.12.2016). 

18 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot 

(COM(2016) 942 final, 7.12.2016). 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Nuorille olisi tarjottava helposti 

käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan 

mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat 

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 

tuettaisiin myös nuorten 

vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden 

ja työntekijöiden liikkuvuutta. 

(4) Nuorille olisi tarjottava helposti 

käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan 

mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat 

tuoda esiin sitoutumisensa jäsenvaltioiden 

yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja 

samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, 

tietoa, taitoja ja osaamista 

henkilökohtaista, koulutuksellista, 

sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 

ammatillista kehittymistään varten ja siten 

parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla 

toimilla tuettaisiin myös nuorten 

vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden 

ja työntekijöiden liikkuvuutta. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Nuorille tarjottavan 

solidaarisuustoiminnan olisi oltava 

korkealaatuista, eli sen olisi vastattava 

täyttämättömiin yhteiskunnallisiin 

tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, 

tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia 

arvokasta tietoa ja osaamista, oltava 

taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi 

toteutettava turvallisissa ja terveellisissä 

olosuhteissa. 

(5) Nuorille tarjottavan 

solidaarisuustoiminnan olisi oltava 

korkealaatuista, siinä olisi otettava 

huomioon nuorten taidot ja sen olisi 

oltava läheisesti yhteydessä yhteiskunnan 

kehitykseen, eli sen olisi vastattava 

keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, 

vahvistettava paikallisyhteisöjä ja 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tarjottava 

nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta 

tietoa, taitoja ja osaamista, oltava 

taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi 

toteutettava turvallisissa ja terveellisissä 

olosuhteissa. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Euroopan solidaarisuusjoukot 

tarjoaisivat keskitetyn yhteyspisteen, josta 

saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri 

puolilla Euroopan unionia. Olisi 

varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus 

ja täydentävyys unionin muihin asiaan 

liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin 

nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, 

erityisesti eurooppalaisen 

vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja 

synergioihin niiden kanssa. Joukkojen olisi 

myös täydennettävä jäsenvaltioiden 

nuorisotakuun19 yhteydessä toteuttamia 

toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan 

heidän siirtymistään opinnoista työelämään 

tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia 

päästä kiinni työmarkkinoihin 

solidaarisuuteen liittyvien alojen 

(6) Euroopan solidaarisuusjoukot 

tarjoaisivat pääyhteyspisteen, joka on 

kaikille avoin taustasta riippumatta ja 
josta saa tietoa kaikista 

solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan 

unionia. Olisi varmistettava puitteiden 

yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin 

muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja 

ohjelmiin nähden. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava 

nykyisten ohjelmien, erityisesti 

eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, 

vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. 

Joukkojen olisi myös täydennettävä 

jäsenvaltioiden alueiden, kuntien ja 

paikallisyhteisöjen nuorisotakuun19 

yhteydessä toteuttamia toimia, joilla 

tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän 

siirtymistään opinnoista työelämään 



 

AD\1138578FI.docx 7/46 PE608.135v02-00 

 FI 

harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko 

kotimaassa tai ulkomailla. Olisi 

varmistettava myös täydentävyys Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta 

olennaisten unionin tason verkostojen, 

kuten Euroopan laajuisen julkisten 

työvoimapalvelujen verkoston, EURES-

verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa. 

Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan 

liittyvien järjestelmien, erityisesti 

kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja 

nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen 

täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä 

tapauksen mukaan. 

tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia 

päästä kiinni työmarkkinoihin 

solidaarisuuteen liittyvien alojen 

harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko 

kotimaassa tai ulkomailla. Olisi 

varmistettava myös täydentävyys Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta 

olennaisten unionin tason verkostojen, 

kuten Euroopan laajuisen julkisten 

työvoimapalvelujen verkoston, EURES-

verkoston, Eurodesk-verkoston ja Nuoret 

liikkeellä -ohjelman, kanssa. Lisäksi olisi 

varmistettava nykyisten asiaan liittyvien 

järjestelmien, erityisesti kansallisten 

yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten 

liikkuvuusjärjestelmien, mukaan lukien 

alueellisen tai paikallisen tason 

järjestelmät, ja Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen välinen 

täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä 

tapauksen mukaan. 

_________________ _________________ 

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä 

huhtikuuta 2013, nuorisotakuun 

perustamisesta (2013/C 120/01). 

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä 

huhtikuuta 2013, nuorisotakuun 

perustamisesta (2013/C 120/01). 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi 

mahdollisimman suuri, olisi säädettävä 

muiden unionin ohjelmien, kuten 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston, Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelman, Euroopan 

aluekehitysrahaston ja terveysalan 

toimintaohjelman, mahdollisuudesta 

edistää osaltaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden 

saavuttamista tukemalla sen 

soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen 

(7) Jotta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi 

mahdollisimman suuri, olisi säädettävä 

muiden unionin ohjelmien, kuten 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston, Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelman, Euroopan 

sosiaalirahaston, Euroopan 

aluekehitysrahaston ja terveysalan 

toimintaohjelman, mahdollisuudesta 

edistää osaltaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden 

saavuttamista tukemalla sen 
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tuki olisi rahoitettava asianomaisten 

ohjelmien perussäädösten mukaisesti. Kun 

edunsaajille on myönnetty voimassa oleva 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

laatumerkki, niille olisi annettava pääsy 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin 

ja niiden olisi saatava käyttöönsä 

toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja 

tukitoimenpiteet. 

soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen 

tuki olisi rahoitettava asianomaisten 

ohjelmien perussäädösten mukaisesti 

nykyisiä unionin politiikkoja, kuten 

koheesiopolitiikkaa, täydentäen siten, että 

tästä ei aiheudu haittaa niiden 

toimintaohjelmille, ja edellyttäen, että 

käytettävissä on varoja, kun otetaan 

huomioon niiden käyttöaste. Kun 

edunsaajille on myönnetty voimassa oleva 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

laatumerkki, niille olisi annettava pääsy 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin 

ja niiden olisi saatava käyttöönsä 

toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja 

tukitoimenpiteet. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

olisi avattava nuorille uusia 

mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja 

suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja 

solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä 

suunnitella ja kehittää 

solidaarisuushankkeita omien ideoidensa 

pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien 

avulla nuorten olisi voitava vauhdittaa 

henkilökohtaista, koulutuksellista, 

sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 

ammatillista kehitystään. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava 

osallistujien ja organisaatioiden 

verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan tuettujen toimien laatu ja 

edistetään oppimistulosten validointia. 

(8) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

olisi avattava nuorille uusia 

mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja 

suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja 

solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä 

suunnitella ja kehittää kansainvälisiä ja 

rajat ylittäviä ohjelmia ja 

solidaarisuushankkeita omien ideoidensa 

pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien 

avulla nuorten olisi voitava vauhdittaa 

henkilökohtaista, koulutuksellista, 

sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 

ammatillista kehitystään, ja niiden olisi 

edistettävä aidon unionin kansalaisuuden 

kehittymistä ja parannettava nuorten 

välistä solidaarisuutta, jotta edistetään 

heidän myöhempää pääsyään 

työmarkkinoille. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava 

osallistujien ja organisaatioiden 

verkostotoimia, joiden avulla ne voivat 

vaihtaa parhaita käytäntöjä, sekä 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen 

toimien laatu ja edistetään oppimistulosten 
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validointia. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Solidaarisuuteen liittyvien alojen 

harjoittelu- 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 ne helpottavat siirtymistä 

opiskelusta työelämään, mikä on 

ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien 

parantamiseksi työmarkkinoilla. 

Osallistuvien organisaatioiden olisi 

suoritettava korvaus Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

tarjottavista harjoittelujaksoista ja 

noudatettava laatuperiaatteita, jotka 

esitetään harjoittelujen laatupuitteista 

10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa 

neuvoston suosituksessa21. Tarjottavien 

harjoittelu- ja työpaikkojen olisi toimittava 

nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, 

ja siksi niihin olisi yhdistettävä 

asianmukainen palvelujakson jälkeinen 

tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien 

toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten 

työvoimapalvelujen, 

työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, 

olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen 

suorittamista. Osallistujaorganisaatioina 

niiden olisi voitava hakea rahoitusta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen 

kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä 

osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen 

harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien 

työnantajien välillä. 

(10) Solidaarisuuteen liittyvien alojen 

harjoittelu- ja työpaikat voivat tarjota 

nuorille lisämahdollisuuksia varmistamalla 

työmarkkinoille pääsyyn tarvittavan 

perustan samalla kun ne helpottavat 

merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin 

vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää 

nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta, 

myös kunkin henkilökohtaisten taitojen 

perusteella, ja ne helpottavat siirtymistä 

opiskelusta työelämään, mikä on 

ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien 

parantamiseksi työmarkkinoilla. 

Osallistuvien organisaatioiden olisi 

suoritettava korvaus Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

tarjottavista harjoittelujaksoista, joiden 

olisi perustuttava laatuperiaatteisiin, jotka 

esitetään harjoittelujen laatupuitteista 

10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa 

neuvoston suosituksessa21. Tarjottavien 

harjoittelu- ja työpaikkojen olisi toimittava 

nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, 

ja siksi niihin olisi yhdistettävä 

asianmukainen palvelujakson jälkeinen 

tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien 

toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten 

työvoimapalvelujen, 

työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, 

olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen 

suorittamista. Osallistujaorganisaatioina 

niiden olisi voitava hakea rahoitusta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen 

kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä 

osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen 

harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien 

työnantajien välillä. 
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_________________ _________________ 

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2014, harjoittelun 

laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, 

s. 1). 

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2014, harjoittelun 

laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, 

s. 1). 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Nuorten aloitteellisuus on 

yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla 

merkittävä voimavara. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi osaltaan 

edistettävä sitä tarjoamalla nuorille 

mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia 

hankkeitaan, joissa he voivat tarttua 

tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä 

eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi 

annettava nuorille mahdollisuus testata 

ideoitaan ja tuettava nuoria ryhtymään itse 

solidaarisuustoiminnan edistäjiksi. 

Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana 

vahvemmalle sitoutumiselle 

solidaarisuustoimintaan, ja ne voisivat 

antaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujille kannustavan alkusysäyksen 

yrittäjyyteen tai yhdistysten, 

kansalaisjärjestöjen tai muiden 

solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa 

tavoittelemattoman sektorin elinten 

perustamiseen. 

(11) Nuorten aloitteellisuus on 

yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla 

merkittävä voimavara. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi osaltaan 

edistettävä sitä tarjoamalla nuorille 

mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia 

hankkeitaan, joissa he voivat tarttua 

tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä, 

erityisesti syrjäisillä tai 

marginalisoituneilla alueilla olevien 

yhteisöjen, eduksi. Kyseisten hankkeiden 

olisi annettava nuorille mahdollisuus 

testata ideoitaan ja tuettava nuoria 

ryhtymään itse solidaarisuustoiminnan 

edistäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös 

lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle 

solidaarisuustoimintaan, ja ne voisivat 

antaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujille kannustavan alkusysäyksen 

yrittäjyyteen tai yhdistysten, 

kansalaisjärjestöjen tai muiden 

solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa 

tavoittelemattoman sektorin elinten 

perustamiseen. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Erityistä huomiota olisi (13) Erityistä huomiota olisi 
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kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

tarjottavien mahdollisuuksien laadun 

varmistamiseen erityisesti tarjoamalla 

osallistujille koulutusta, kielitukea, 

vakuutus, hallinnollista tukea ja 

palvelujakson jälkeistä tukea sekä 

huolehtimalla Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen 

aikana hankittujen tietojen, taitojen ja 

osaamisen validoinnista. 

kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

tarjottavien mahdollisuuksien laadun 

varmistamiseen erityisesti tarjoamalla 

osallistujille koulutusta, myös kulttuurisia 

taitoja ja kielitukea, vakuutus, 

hallinnollista ja logistista tukea ja 

palvelujaksoa edeltävää ja sen jälkeistä 

tukea sekä huolehtimalla Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen 

aikana hankittujen tietojen, taitojen ja 

osaamisen validoinnista. Jos osallistujien 

on määrä suorittaa toimia vaarallisissa 

olosuhteissa, kuten katastrofin jälkeisissä 

olosuhteissa, heille olisi tarjottava 

etukäteen turvallisuuskoulutusta. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen mukaisten 

palvelujaksojen vaikutus osallistujien 

henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, 

sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja 

ammatilliseen kehittymiseen, 

palvelujakson 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. 

(14) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen mukaisten 

palvelujaksojen vaikutus osallistujien 

henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, 

sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja 

ammatilliseen kehittymiseen, olisi 

kehitettävä järjestelmä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

tehdyssä vapaaehtoistyössä saavutettujen 

taitojen tunnustamiseksi ja palvelujakson 

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. 

_______________ _________________ 

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 2012, epävirallisen ja 

arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 2012, epävirallisen ja 

arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 
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22.12.2012, s. 1). 22.12.2012, s. 1). 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Olisi otettava käyttöön laatumerkki 

varmistukseksi siitä, että 

osallistujaorganisaatiot noudattavat 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

peruskirjan 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. 

(15) Olisi otettava käyttöön laatumerkki 

varmistukseksi siitä, että 

osallistujaorganisaatiot noudattavat 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia, 

jotka koskevat niiden oikeuksia ja 

velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan 

kaikissa vaiheissa. Unionissa 

tunnustettuihin yhteisiin kriteereihin 

perustuvan laatumerkin saamisen olisi 

oltava ennakkoedellytyksenä 

osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa 

automaattisesti Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen mukaisen 

rahoituksen saamiseen. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

täytäntöönpanoelinten, 

osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien 

nuorten apuna olisi oltava Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus, 

jolla tuetaan täytäntöönpanon ja 

toteutettavien toimien laatua sekä kyseisten 

toimien kautta hankitun osaamisen 

yksilöintiä ja validointia. 

(16) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

täytäntöönpanoelinten, 

osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien 

nuorten apuna olisi oltava Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus, 

jolla tuetaan täytäntöönpanon ja 

toteutettavien toimien laatua sekä kyseisten 

toimien kautta hankitun osaamisen 

yksilöintiä, validointia ja sertifiointia. 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta 

varmistetaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen hyvä 

saavutettavuus ja tarjotaan niin 

kiinnostuneille nuorille kuin 

organisaatioillekin keskitetty yhteyspiste, 

joka tekee mahdolliseksi rekisteröitymisen, 

hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen 

yksilöimisen ja yhteensovittamisen, 

verkottumisen ja virtuaalisen 

yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, 

kielituen ja palvelujakson jälkeisen tuen 

sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin 

saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin. 

(17) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta 

edistetään Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen hyvää 

saavutettavuutta ja tarjotaan niin 

kiinnostuneille nuorille kuin 

organisaatioillekin keskitetty yhteyspiste, 

joka tekee mahdolliseksi 

vapaaehtoisjaksoja koskevien tietojen 

saamisen, rekisteröitymisen, 

hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen 

yksilöimisen ja yhteensovittamisen, 

verkottumisen ja virtuaalisen 

yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, 

kielituen ja palvelujaksoa edeltävän ja sen 

jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä 

toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta 

myöhemmin ja joiden olisi oltava 

yhteydessä yhteiskunnan kehitykseen. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

portaalissa tarjottavien palvelujen olisi 

edistettävä ja täydennettävä 

osallistujaorganisaatioiden tarjoamia 

palveluja. Yhteentoimivuus Euroopan 

nuorisoportaalin kanssa olisi 

varmistettava. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen rahoitukseen 

osallistuvien ohjelmien puitteissa tuettujen 

toimien jatkuvuus, solidaarisuusjaksoihin 

ja -hankkeisiin myönnettävä rahoitustuki 

olisi alustavasti jaettava siten, että 

80 prosenttia siitä osoitetaan 

(19) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen rahoitukseen 

osallistuvien ohjelmien puitteissa tuettujen 

toimien jatkuvuus, solidaarisuusjaksoihin 

ja -hankkeisiin myönnettävä rahoitustuki 

olisi alustavasti jaettava siten, että 

70 prosenttia siitä osoitetaan 
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vapaaehtoisjaksoihin ja 

solidaarisuushankkeisiin ja 20 prosenttia 

harjoittelu- ja työpaikkoihin. 

vapaaehtoisjaksoihin ja 

solidaarisuushankkeisiin ja 30 prosenttia 

harjoittelu- ja työpaikkoihin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jotta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi 

mahdollisimman suuri, olisi vahvistettava 

säännökset, jotka antavat 

osallistujamaille mahdollisuuden asettaa 

käyttöön kansallista lisärahoitusta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen 

mukaisesti. 

(20) Jotta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi 

mahdollisimman suuri, osallistujamaiden 

olisi voitava asettaa käyttöön kansallista, 

alueellista tai paikallista lisärahoitusta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Pelastuspalvelu ja humanitaarinen 

apu eivät voi olla riippuvaisia Euroopan 

solidaarisuusjoukoissa palvelevista 

nuorista. Komission ja jäsenvaltioiden 

olisi varmistettava jatkuvat investoinnit 

järjestelmälliseen pelastuspalveluun ja 

humanitaariseen apuun. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Jäsenvaltioiden lisäksi myös 

muiden maiden olisi voitava osallistua 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

kahdenvälisten sopimusten pohjalta. 

(22) Jäsenvaltioiden lisäksi myös 

muiden maiden olisi voitava osallistua 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

kahdenvälisten sopimusten pohjalta, minkä 
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Osallistuminen olisi tapauksen mukaan 

toteutettava käyttäen lisämäärärahoja, jotka 

asetetaan käytettäväksi asianomaisten 

maiden kanssa sovittavin menettelyin. 

olisi koskettava erityisesti Euroopan 

vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvia 

maita, itäisen kumppanuuden maita, 

unionin naapuruuspolitiikan piiriin 

kuuluvia maita, liittymisneuvotteluja 

käyviä maita, ehdokasmaita ja 

mahdollisia ehdokasmaita erityisesti 

kansainvälisten ohjelmien yhteydessä. 

Osallistuminen olisi tapauksen mukaan 

toteutettava käyttäen lisämäärärahoja, jotka 

asetetaan käytettäväksi asianomaisten 

maiden kanssa sovittavin menettelyin. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toiminta olisi kohdennettava 18–30-

vuotiaisiin nuoriin. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen tarjoamiin toimiin 

osallistumisen edellytyksenä olisi oltava 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

portaalissa tehtävä 

ennakkorekisteröityminen. 

(23) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toiminta olisi kohdennettava 18–30-

vuotiaisiin nuoriin. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen tarjoamiin toimiin 

osallistumisen edellytyksenä olisi oltava 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

portaalissa tehtävä 

ennakkorekisteröityminen. Tämän 

rekisteröitymistavan lisäksi olisi tarjottava 

muita välineitä, jotta helpotetaan kaikkien 

nuorten ja erityisesti epäedullisimmassa 

asemassa olevien ja digitaalisesti 

lukutaidottomien nuorten osallistumista. 

Tähän tarkoitukseen voitaisiin käyttää 

koordinoivien ja lähettävien 

organisaatioiden käyttämiä 

hakumenettelyjä. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) On edistettävä laajempaa 

toimintastrategiaa, jonka tavoitteena on 
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luoda Eurooppaan vapaaehtoistyölle 

suotuisat olosuhteet ja vahvistaa 

käynnissä olevia menestyksekkäitä 

ohjelmia, kuten eurooppalaista 

vapaaehtoispalvelua, eikä luoda 

päällekkäisyyksiä niiden kanssa. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 b) Nuorten liikkuvuus olisi 

varmistettava myös Eurail Youth Pass -

ohjelman avulla. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Olisi kiinnitettävä erityistä 

huomiota sen varmistamiseen, että 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 

toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 

heikoimmassa asemassa olevien, 

saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava 

käyttöön erityistoimenpiteitä sosiaalisen 

osallisuuden ja heikossa asemassa olevien 

nuorten osallistumisen edistämiseksi sekä 

otettava huomioon rajoitteet, jotka johtuvat 

unionin syrjäisimpien alueiden ja 

merentakaisten maiden ja alueiden 

syrjäisestä sijainnista24. Myös 

osallistujamaiden olisi pyrittävä 

toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

asianmukaisen toimintaa haittaavien 

oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden 

poistamiseksi. Siihen kuuluu – 

mahdollisuuksien mukaan ja sanotun 

rajoittamatta kolmansien maiden 

kansalaisten maahantulon ja oleskelun 

(24) Olisi kiinnitettävä erityistä 

huomiota sen varmistamiseen, että 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 

toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 

heikoimmassa asemassa olevien, 

saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava 

käyttöön erityistoimenpiteitä sosiaalisen 

osallisuuden ja heikossa asemassa olevien 

nuorten osallistumisen edistämiseksi sekä 

otettava huomioon rajoitteet, jotka johtuvat 

unionin syrjäisimpien alueiden ja 

merentakaisten maiden ja alueiden 

syrjäisestä sijainnista24. Kansallisten 

toimistojen olisi korvattava matkakulut 

nuorille etukäteen, jotta heidän ei tarvitse 

hakea korvauksia jälkikäteen. Myös 

osallistujamaiden olisi pyrittävä 

toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

asianmukaisen toimintaa haittaavien 

oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden 

poistamiseksi. Siihen kuuluu – 
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edellytyksiä koskevan Schengenin 

säännöstön ja unionin lainsäädännön 

soveltamista – sellaisten hallinnollisten 

kysymysten ratkaiseminen, jotka 

hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan 

saamista. 

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. 

_________________ _________________ 

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista 

maista tai alueilta ja merentakaisen maan 

tai alueen toimivaltaiset julkiset tai 

yksityiset elimet ja laitokset voivat 

osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden 

ja alueiden assosiaatiosta Euroopan 

yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 

tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY 

(EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) 

mukaisesti. 

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista 

maista tai alueilta ja merentakaisen maan 

tai alueen toimivaltaiset julkiset tai 

yksityiset elimet ja laitokset voivat 

osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden 

ja alueiden assosiaatiosta Euroopan 

yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 

tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY 

(EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat 

osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko 

rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

talousarviosta, jostakin toisesta unionin 

ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, 

olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat 

edellytykset täyttyvät. Euroopan 

solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien 

rakenteiden 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. 

(25) Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat 

osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko 

rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

talousarviosta, jostakin toisesta unionin 

ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, 

olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat 

edellytykset täyttyvät. Euroopan 

solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien 

rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa, 

julkista ja avointa 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. 

 



 

PE608.135v02-00 18/46 AD\1138578FI.docx 

FI 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Yksiköillä, jotka haluavat hakea 

rahoitusta palvelujaksojen tarjoamiseksi 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

puitteissa, on oltava ennakkoedellytyksenä 

oleva laatumerkki. Tämän vaatimuksen ei 

pitäisi koskea luonnollisia henkilöitä, jotka 

hakevat rahoitustukea Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujista 

koostuvan epävirallisen ryhmän puolesta 

näiden solidaarisuushankkeita varten. 

(26) Yksiköillä, jotka haluavat hakea 

rahoitusta palvelujaksojen tarjoamiseksi 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

puitteissa, on oltava ennakkoedellytyksenä 

oleva laatumerkki. Tämän vaatimuksen ei 

pitäisi koskea luonnollisia henkilöitä, jotka 

hakevat rahoitustukea Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujista 

koostuvan epävirallisen ryhmän puolesta 

näiden ohjelmia ja solidaarisuushankkeita 

varten. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (27 a) Paikallisyhteisöjen tarpeiden ja 

odotusten olisi oltava tärkeä kriteeri 

arvioitaessa hankkeiden laatua. Siksi olisi 

otettava käyttöön asianmukaisia 

indikaattoreita, joita olisi arvioitava 

uudelleen vuosittain. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Tiedottaminen Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen tukemien toimien 

tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä 

koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen 

olisi varmistettava niin Euroopan tasolla 

kuin kansallisella ja paikallistasolla. 

Tiedotus-, julkisuus- ja 

(28) Tiedottaminen Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen tukemien toimien 

tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä 

koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen 

olisi varmistettava niin Euroopan tasolla 

kuin kansallisella sekä alue- ja 

paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja 
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tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi 

oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, 

tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla. 

tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi 

oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, 

tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla, 

kuitenkaan lisäämättä byrokratiaa. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpano 

moitteettoman varainhoidon periaatteiden 

mukaisesti ja niiden tiivis seuranta 

kansallisella tasolla, on tärkeää hyödyntää 

nykyisiä asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III 

luvussa tarkoitettujen toimien 

hallinnointiin nimettyjä kansallisia 

viranomaisia. 

(31) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpano 

moitteettoman varainhoidon periaatteiden 

mukaisesti ja niiden tiivis seuranta 

kansallisella tasolla, on tärkeää hyödyntää 

ja tarvittaessa vahvistaa nykyisiä 

asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa 

tarkoitettujen toimien hallinnointiin 

nimettyjä kansallisia viranomaisia. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(35) Unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/201226 mukaan komission olisi 

hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava 

niistä Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. Työohjelmassa olisi 

vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat 

tarpeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toteuttamiseksi niiden yleis- ja 

erityistavoitteita vastaavasti, avustusten 

valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki 

muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja 

niihin mahdollisesti tehtävät muutokset 

olisi hyväksyttävä 

täytäntöönpanosäädöksillä 

(35) Unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/201226 mukaan komission olisi 

hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava 

niistä Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. Työohjelmassa olisi 

vahvistettava täytäntöönpanotoimenpiteet, 

jotka ovat tarpeen Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toteuttamiseksi 

niiden yleis- ja erityistavoitteita 

vastaavasti, avustusten valinta- ja 

myöntämisperusteet sekä kaikki muut 

vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin 

mahdollisesti tehtävät muutokset olisi 

hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä 
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tarkastelumenettelyä noudattaen. tarkastelumenettelyä noudattaen. 

_________________ _________________ 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 966/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 

talousarvioon sovellettavista 

varainhoitosäännöistä ja neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, 

s. 1). 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 966/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen 

talousarvioon sovellettavista 

varainhoitosäännöistä ja neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, 

s. 1). 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Koska jäsenvaltiot eivät voi 

riittävällä tavalla saavuttaa tämän 

asetuksen tavoitetta, joka on Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen perustaminen, vaan 

se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten 

vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 

unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 

mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

(36) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin 

saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka 

on Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

perustaminen, vaan se voidaan sen 

laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin unionin tasolla, unioni voi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (40 a) Koska ohjelman määrärahat ovat 

suhteellisen vähäiset, Euroopan 

solidaarisuusjoukoista vastaavaa 

komission henkilöstöä olisi käytettävä 

uudelleen ilman, että siitä koituu 

ylimääräisiä talousvaikutuksia. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla 

pyritään vastaamaan täyttämättömiin 

yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön 

eduksi ja samalla tukemaan osallistujan 

henkilökohtaista, koulutuksellista, 

yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää 

ja ammatillista kehitystä, joka voi tapahtua 

palvelujaksojen, hankkeiden tai 

verkostotoimien muodossa ja toteutua 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 alalla; 

(1) ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla 

pyritään vastaamaan keskeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin yhteisön tai 

koko unionin eduksi ja samalla tukemaan 

osallistujan henkilökohtaista, 

koulutuksellista, yhteiskunnallista, 

kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 

kehitystä, joka voi tapahtua 

palvelujaksojen, hankkeiden tai 

verkostotoimien muodossa ja toteutua eri 

aloilla, kuten koulutuksen, myös uusia 

teknologioita koskevan koulutuksen, 

työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, 

yrittäjyyden, erityisesti sosiaalisen ja 

kestävän yrittäjyyden, kansalaisuuden ja 

demokraattisen osallistumisen, 

nuorisotyön, ympäristön- ja 

luonnonsuojelun, ilmastotoimien, 

katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden 

ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, 

mukaan lukien maatilojen kuntouttava 

käyttö, maaseudun kehittämisen, 

elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden 

tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, 

luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja 

urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, 

erityisesti marginalisoituneiden yhteisöjen 
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sosiaalisen osallisuuden, ikääntyneille, 

vammaisille henkilöille ja muille toisten 

ihmisten apua tarvitseville suunnattujen 

toimien, sukupolvien välisen 

solidaarisuuden, kolmansien maiden 

kansalaisten vastaanottamisen ja 

kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja 

koheesion alalla, ja jolle on tyypillistä 

määräaikaisuus sekä selkeät tavoitteet, 

sisältö, tehtävät, rakenne ja puitteet ja 

johon on tarjottava asianmukainen 

taloudellinen tuki; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ’osallistujalla’ nuorta, joka on 

rekisteröitynyt Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja 

osallistuu Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

mukaiseen osallistujaorganisaation 

tarjoamaan solidaarisuustoimeen; 

(2) ’osallistujalla’ 18–30-vuotiasta 

nuorta, joka on rekisteröitynyt Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja 

osallistuu Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

mukaiseen laatumerkillä sertifioidun 

osallistujaorganisaation tarjoamaan 

solidaarisuustoimeen tai -hankkeeseen; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) ’epäedullisessa asemassa olevilla 

nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat 

lisätukea vamman, oppimisvaikeuksien, 

taloudellisten esteiden, kulttuurierojen, 

terveysongelmien, sosiaalisten esteiden tai 

maantieteellisten esteiden vuoksi; 

(3) ’epäedullisessa asemassa olevilla 

nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat 

lisätukea vamman, oppimisvaikeuksien, 

taloudellisten tai sosiaalisten esteiden, 

terveysongelmien tai maantieteellisten 

esteiden vuoksi tai jotka kohtaavat 

jonkinlaista syrjintää; 
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Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) ’osallistujaorganisaatiolla’ kaikkia 

julkisia tai yksityisiä yksiköitä, joille on 

myönnetty Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka 

tarjoavat palvelupaikan Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai 

toteuttavat muita toimia Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa; 

(4) ’osallistujaorganisaatiolla’ kaikkia 

julkisia tai yksityisiä voittoa 

tavoittelemattomia yksiköitä, joille on 

myönnetty unionissa tunnustettujen 

yhteisten kriteerien perusteella Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka 

tarjoavat palvelupaikan Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai 

toteuttavat muita toimia Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) ’vapaaehtoistoiminnalla’ 

kokopäiväistä palkatonta enintään 12 

kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, 

jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus 

edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla 

toimivien organisaatioiden päivittäistä 

toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa 

toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka 

koulutusulottuvuus, jotta nuoret 

vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja 

osaamista, joista on hyötyä heidän 

henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, 

sosiaaliselle ja ammatilliselle 

kehitykselleen ja jolla myös edistetään 

nuorten työllistettävyyttä; 

(6) ’vapaaehtoistoiminnalla’ palkatonta 

enintään 12 kuukauden mittaista 

vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan 

nuorille mahdollisuus edistää 

solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien 

organisaatioiden päivittäistä toimintaa 

niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet 

toteutetaan, ja johon liittyy vankka 

koulutusulottuvuus, jotta nuoret 

vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja 

osaamista, joista on hyötyä heidän 

henkilökohtaiselle, koulutukselliselle ja 

sosiaaliselle kehitykselleen, ja jolle on 

tyypillistä määräaikaisuus sekä selkeät 

tavoitteet, sisältö, tehtävät, rakenne, 

puitteet ja ohjaus, ja johon on tarjottava 

asianmukainen taloudellinen tuki ja jota 

ei saa käyttää korvaamaan palkkatyötä; 

_________________  

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi 

toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä 

viikossa ja seitsemän tuntia päivässä. 
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Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) ’vapaaehtoistiimijaksoilla’ 

palvelujaksoja, joissa Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistujat eri 

osallistujamaista voivat yhdessä toteuttaa 

kahdesta viikosta kahteen kuukauteen 

kestävää vapaaehtoistoimintaa yhteisen 

tavoitteen hyväksi tekemällä ruumiillisen 

tai henkisen työn tehtäviä arvokkaissa 

yhteisöhankkeissa; 

(7) ’vapaaehtoistiimijaksoilla’ 

osallistujaorganisaatioiden järjestämiä 

palvelujaksoja, joissa Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistujat eri 

osallistujamaista voivat yhdessä toteuttaa 

kahdesta viikosta kahteen kuukauteen 

kestävää vapaaehtoistoimintaa yhteisen 

tavoitteen hyväksi tekemällä ruumiillisen 

tai henkisen työn tehtäviä arvokkaissa 

yhteisöhankkeissa; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) ’harjoittelulla’ kahdesta 

kahteentoista kuukauteen kestävää 

työharjoittelua, josta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujan 

vastaanottanut organisaatio maksaa 

korvauksen ja joka perustuu kirjalliseen 

harjoittelusopimukseen, sisältää oppimista 

ja toteutetaan käytännön työkokemuksen ja 

ammatillisen osaamisen saamiseksi, jotta 

voidaan parantaa osallistujan 

työllistettävyyttä ja helpottaa hänen 

siirtymistään tavanomaiseen työelämään; 

(8) ’harjoittelulla’ määräaikaista 

kahdesta kahteentoista kuukauteen 

kestävää työharjoittelua, josta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujan 

vastaanottanut organisaatio maksaa 

korvauksen, joka perustuu kirjalliseen 

harjoittelusopimukseen ja sisältää 

oppimista, jossa on selkeät tavoitteet, 

sisältö, tehtävät, rakenne ja puitteet, ja 

joka toteutetaan käytännön työkokemuksen 

ja ammatillisen tietämyksen ja osaamisen 

saamiseksi, jotta voidaan parantaa 

osallistujan työllistettävyyttä ja helpottaa 

hänen siirtymistään tavanomaiseen 

työelämään, ja jota ei saa käyttää 

korvaamaan palkkatyötä; 
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Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ’solidaarisuushankkeella’ 

paikallista kahdesta kahteentoista 

kuukauteen kestävää hanketta, jonka 

perustavat ja toteuttavat vähintään viidestä 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujasta koostuvat ryhmät, jotta 

voidaan vastata paikallisyhteisön keskeisiin 

hankkeisiin ja samalla liittää ne 

laajempaan eurooppalaiseen yhteyteen; 

(10) ’solidaarisuushankkeella’ 

paikallista, alueellista tai kansainvälistä 

kahdesta kahteentoista kuukauteen 

kestävää hanketta, jonka perustavat ja 

toteuttavat Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujista 

koostuvat ryhmät tai 

osallistujaorganisaatio, jotta voidaan 

vastata paikallisyhteisön keskeisiin 

haasteisiin ja samalla liittää ne laajempaan 

eurooppalaiseen yhteyteen; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on 

myönnetty Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen peruskirjan 

periaatteiden ja vaatimusten noudattamisen 

varmistamiseen tähtäävän menettelyn 

tuloksena julkiselle tai yksityiselle 

yksikölle tai kansainväliselle järjestölle, 

joka haluaa tarjota Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja; 

(11) ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on 

myönnetty Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen peruskirjan 

periaatteiden ja vaatimusten noudattamisen 

varmistamiseen tähtäävän menettelyn 

tuloksena ja unionissa tunnustettujen 

yhteisten kriteerien perusteella 2 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetulle julkiselle tai 

yksityiselle voittoa tavoittelemattomalle 

yksikölle tai kansainväliselle järjestölle, 

joka haluaa tarjota Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen (14) ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
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portaalilla’ verkkopohjaista työkalua, jolla 

tarjotaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujille ja osallistujaorganisaatioille 

tarpeellisia verkkopalveluita, mukaan 

lukien tiedon tarjonta Euroopan 

solidaarisuusjoukoista, osallistujien 

rekisteröinti, osallistujien haku 

palvelujaksoihin, palvelujaksoista 

ilmoittaminen ja niiden etsiminen, 

potentiaalisten hankekumppaneiden haku, 

palvelujaksoja ja hankkeita koskevien 

yhteyksien ja tarjousten hoitaminen, 

koulutus-, viestintä- ja verkostotoimet, 

mahdollisuuksista tiedottaminen ja 

ilmoittaminen sekä muut Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin liittyvät 

merkittävät tapahtumat. 

portaalilla’ keskitettynä yhteyspisteenä 

toimivaa verkkopohjaista työkalua, jolla 

tarjotaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujille ja osallistujaorganisaatioille 

tarpeellisia tietoja ja verkkopalveluita, 

jotka täydentävät 

osallistujaorganisaatioiden tarjoamia 

palveluita, mukaan lukien tiedon tarjonta 

Euroopan solidaarisuusjoukoista, 

osallistujien rekisteröinti, 

osallistujaorganisaatioiden ja osallistujien 

yhdistäminen, osallistujien haku 

palvelujaksoihin, palvelujaksoista 

ilmoittaminen ja niiden etsiminen, 

potentiaalisten hankekumppaneiden haku, 

palvelujaksoja, työpaikkoja ja hankkeita 

koskevien yhteyksien ja tarjousten 

hoitaminen, koulutus-, viestintä- ja 

verkostotoimet, mahdollisuuksista 

tiedottaminen ja ilmoittaminen, 

palvelujaksojen laatua koskeva 

palautejärjestelmä sekä muut Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin liittyvät 

merkittävät tapahtumat, ja jonka 

yhteentoimivuus Euroopan 

nuorisoportaalin kanssa varmistetaan. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

tavoitteena on tehostaa nuorten ja eri 

organisaatioiden osallistumista avoimiin ja 

laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta 

voidaan edistää yhteenkuuluvuuden ja 

solidaarisuuden vahvistamista Euroopassa, 

tukea yhteisöjä ja vastata 

yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

tavoitteena on edistää solidaarisuutta 

Euroopan yhdentymishankkeen 

keskeisimpänä arvona tehostamalla 
nuorten ja eri organisaatioiden 

osallistumista avoimiin ja laadukkaisiin 

solidaarisuustoimiin, jotta voidaan edistää 

yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden 

vahvistamista Euroopassa, tukea paikallis- 

ja alueyhteisöjä ja koko unionia ja 

mahdollistaa hankkeiden, joilla vastataan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, nopea ja 

tehokas käynnistäminen kestävän 

kehityksen Agenda 2030 -
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toimintaohjelman mukaisesti sekä 

unionissa että kolmansissa maissa. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tarjotaan nuorille 

osallistujaorganisaatioiden tuella helposti 

saatavilla olevia mahdollisuuksia osallistua 

solidaarisuustoimiin ja samalla parannetaan 

nuorten taitoja ja osaamista heidän 

henkilökohtaista, koulutuksellista, 

sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 

ammatillista kehitystään varten sekä 

parannetaan nuorten työllistettävyyttä ja 

helpotetaan nuorten siirtymistä 

työmarkkinoille, myös tukemalla nuorten 

vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja 

työntekijöiden liikkuvuutta; 

(a) tarjotaan nuorille 

osallistujaorganisaatioiden tuella helposti 

saatavilla olevia mahdollisuuksia osallistua 

solidaarisuustoimiin ja samalla parannetaan 

nuorten tietoja, taitoja ja osaamista heidän 

henkilökohtaista, koulutuksellista, 

sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 

ammatillista kehitystään varten sekä 

parannetaan nuorten työllistettävyyttä ja 

helpotetaan nuorten siirtymistä 

työmarkkinoille, myös tukemalla nuorten 

vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja 

työntekijöiden liikkuvuutta; 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) varmistetaan, että Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistuville 

tarjottavilla solidaarisuustoimilla vastataan 

konkreettisiin, täyttämättömiin 

yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan 

yhteisöjä ja että ne ovat laadukkaita ja 

asianmukaisesti validoituja. 

(b) varmistetaan, että Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistuville 

tarjottavilla solidaarisuustoimilla vastataan 

konkreettisiin, keskeisiin yhteiskunnallisiin 

haasteisiin, mukaan lukien yhteiskuntaan 

integroituminen, ympäristönsuojelu sekä 

ilmastonmuutoksen ja 

luonnonkatastrofien torjunta ja niiden 

vaikutusten lieventäminen, ja vahvistetaan 

paikallis- ja alueyhteisöjä ja että ne ovat 

laadukkaita ja asianmukaisesti validoituja. 
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Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toiminnan on oltava johdonmukaista ja 

täydentävää 2 artiklan ensimmäisen 

kohdan 1 alakohdassa mainittuihin aloihin 

liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin 

nähden sekä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toimien kannalta 

merkityksellisiin unionin tason nykyisiin 

verkostoihin nähden. 

1. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toiminnan on oltava johdonmukaista ja 

täydentävää 2 artiklan ensimmäisen 

kohdan 1 alakohdassa mainittuihin aloihin 

liittyviin unionin toimintalinjoihin ja 

ohjelmiin nähden sekä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toimien kannalta 

merkityksellisiin unionin tason nykyisiin 

verkostoihin nähden. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio ja osallistujamaat tekevät 

yhteistyötä pyrkien tehokkuuteen ja 

tuloksellisuuteen varmistamalla yhtäältä 

solidaarisuuteen, koulutukseen ja 

nuorisoon liittyvien kansallisten ohjelmien 

sekä toisaalta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

toteuttavan toiminnan välisen 

johdonmukaisuuden. Näiden toimien on 

rakennuttava hyville käytännöille ja 

nykyisille ohjelmille. 

2. Komissio ja osallistujamaat tekevät 

yhteistyötä pyrkien tehokkuuteen ja 

tuloksellisuuteen varmistamalla yhtäältä 

solidaarisuuteen, koulutukseen, 

epäviralliseen oppimiseen ja 

arkioppimiseen ja nuorisoon liittyvien 

kansallisten, alueellisten ja paikallisten 

ohjelmien sekä toisaalta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

toteutettavan toiminnan välisen 

johdonmukaisuuden. Näiden toimien on 

rakennuttava hyville käytännöille ja 

nykyisille ohjelmille. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) solidaarisuusjaksot, hankkeet ja 

verkostotoimet 

(a) solidaarisuushankkeet ja 

verkostotoimet 
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Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) solidaarisuusjaksot, jotka 

tapahtuvat vapaaehtoistoiminnan, 

työharjoittelun tai työn muodossa, mukaan 

lukien henkilökohtaiset kansainväliset ja 

kotimaiset solidaarisuusjaksot sekä 

vapaaehtoistiimien palvelujaksot; 

(a) solidaarisuusjaksot, jotka 

tapahtuvat vapaaehtoistoiminnan, 

työharjoittelun tai työn muodossa, mukaan 

lukien henkilökohtaiset solidaarisuusjaksot 

sekä vapaaehtoistiimien palvelujaksot; 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuvien henkilöiden ja 

organisaatioiden verkostotoimet. 

(c) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuvien henkilöiden ja 

organisaatioiden verkostotoimet, joissa 

otetaan kaikin tavoin huomioon jo 

vakiintuneet käytännön kokemukset, 

erityisesti vapaaehtoistoiminnan ja 

pelastuspalvelun hyvät käytännöt, ja 

täydennetään niitä. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) toimenpiteet, joilla pyritään 

varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu, 

mukaan lukien koulutus, kielituki, 

osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden 

hallinnollinen tuki, vakuutus, 

palvelujakson jälkeinen tuki sekä 

todistuksen laatiminen, jossa yksilöidään 

harjoittelun aikana hankitut tiedot, taidot 

(a) toimenpiteet, joilla pyritään 

varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu, 

jota koskevat vaatimukset on vahvistettu 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

peruskirjassa, mukaan lukien kattava 

koulutus ennen jaksoa ja sen jälkeen, 

Erasmus+ -ohjelman verkkopohjaisesta 

kielituesta saatuihin kokemuksiin 
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ja pätevyydet; perustuva kielituki, osallistujien ja 

osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen 

tuki, vakuutus, esimerkiksi tuutorin tai 

ohjaajan antama palvelujakson jälkeinen 

tuki sekä sellaisen unionin tasolla 

tunnustettavan todistuksen laatiminen, 

joka perustuu Youthpass-todistuksesta 

saatuihin kokemuksiin ja jossa 

yksilöidään ja validoidaan jakson aikana 

hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet; 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) voittoa tavoittelemattomien 

järjestöjen, myös nuorisojärjestöjen ja 

kansalaisjärjestöjen, tarjoamat toimet ja 

toimenpiteet, joilla tuetaan nuorten 

mahdollisuuksia osallistua 

solidaarisuusjaksoihin ja -hankkeisiin tai 

kehittää niitä; 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) laatumerkin suunnittelu ja 

hallinnointi sellaisia yksiköitä varten, jotka 

haluavat tarjota Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja, 

jotta varmistetaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen peruskirjan 

periaatteiden ja vaatimusten 

noudattaminen; 

(b) unionissa tunnustettujen yhteisten 

kriteerien perusteella myönnettävän 

laatumerkin suunnittelu ja hallinnointi 

sellaisia yksiköitä varten, jotka haluavat 

tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

palvelujaksoja, jotta varmistetaan 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten 

noudattaminen; 
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Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 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, jotka ovat käytettävissä 

kaikilla unionin virallisilla kielillä, ja 

tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien 

ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito 

ja päivittäminen. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

määrä sisältää käypinä hintoina ilmaistut 

294 200 000 euron rahoituspuitteet1 a, 

jotka muodostuvat seuraavilta tahoilta 

saatavista rahoitusosuuksista: 

 (a)  Erasmus+ -ohjelma, jonka osuus 

on 197 700 000 euroa käypinä hintoina; 

 (b)  työllisyyttä ja sosiaalista 

innovointia koskeva ohjelma, jonka osuus 

on 10 000 000 euroa käypinä hintoina; 

 (c)  otsakkeen 1a kohdentamaton 

liikkumavara (mukaan lukien 

maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavara), jonka osuus on 

86 500 000 euroa käypinä hintoina. 

 __________________ 

 1 a Nämä rahoituspuitteet muodostavat 

ensisijaisen rahoitusohjeen talousarviota 

koskevasta kurinalaisuudesta, 

talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 

varainhoidosta tehdyn Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission 

välisen toimielinten sopimuksen (2013/C 
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373/01) 17 kohdan mukaisesti. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

määrä sisältää 294 200 000 euron 

rahoituspuitteet33 käypinä hintoina, mitä 
täydennetään seuraavilta tahoilta saatavilla 

rahoitusosuuksilla: 

2. Edellä 1 a kohdassa tarkoitettua 

määrää täydennetään seuraavilta tahoilta 

saatavilla rahoitusosuuksilla: 

__________________  

33 Tämä rahoituskehys muodostaa 

ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan 

globalisaatiorahaston varojen 

käyttöönotosta, talousarviota koskevasta 

kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 

ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten 

sopimuksen (2013/C 373/01) 17 kohdan 

mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 7 artiklan 1 kohdan a ja 

b alakohdassa tarkoitetusta 

solidaarisuusjaksoille ja -hankkeille 

myönnettävästä rahoitustuesta on suuntaa-

antavasti 80 prosenttia 

vapaaehtoisjaksoihin ja 

solidaarisuushankkeisiin ja 20 prosenttia 

harjoittelu- ja työjaksoihin. 

3. Edellä 7 artiklan 1 kohdan a ja 

b alakohdassa tarkoitetusta 

solidaarisuusjaksoille ja -hankkeille 

myönnettävästä rahoitustuesta on suuntaa-

antavasti 70 prosenttia 

vapaaehtoisjaksoihin ja 

solidaarisuushankkeisiin ja 30 prosenttia 

harjoittelu- ja työjaksoihin. 
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Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Osallistujamaa voi osoittaa 

tuensaajien käyttöön kansallisia varoja, 

joita hallinnoidaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen sääntöjen 

mukaisesti, ja käyttää tässä tarkoituksessa 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

hajautettuja rakenteita, kunhan se 

varmistaa näiden rakenteiden täydentävän 

rahoituksen. 

6. Osallistujamaa tai osallistuva alue- 

tai paikallisyksikkö voi osoittaa 

tuensaajien käyttöön lisävaroja, joita 

hallinnoidaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen sääntöjen 

mukaisesti, ja käyttää tässä tarkoituksessa 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

hajautettuja rakenteita, kunhan se 

varmistaa näiden rakenteiden täydentävän 

rahoituksen. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tuensaajia koskevien vaatimusten 

yksinkertaistamiseksi on käytettävä 

mahdollisimman laajasti kertakorvauksia, 

yksikkökustannuksia tai kiinteämääräistä 

rahoitusta. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin. 

1. Seuraavat maat voivat osallistua 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin: 

 (a) jäsenvaltiot; 

 (b) liittyvät maat, ehdokasmaat ja 

mahdolliset ehdokasmaat, joita varten on 

laadittu liittymistä valmisteleva strategia, 

niiden osallistumista unionin ohjelmiin 

koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen 
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mukaisesti, jotka on vahvistettu 

asiaankuuluvissa puitesopimuksissa, 

assosiaationeuvoston päätöksissä tai 

vastaavissa sopimuksissa; 

 (c) ETA-sopimukseen kuuluvat 

EFTA-maat ETA-sopimuksen määräysten 

mukaisesti; 

 (d) Euroopan naapuruuspolitiikan 

piiriin kuuluvat maat, jotka ovat tehneet 

unionin kanssa sopimuksia niiden 

mahdollisuudesta osallistua unionin 

ohjelmiin, edellyttäen että unionin kanssa 

tehdään kahdenvälinen sopimus maiden 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistumista koskevista ehdoista. 

 Jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi 

solidaarisuuden ja unionin toimien 

avulla. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Muut maat voivat osallistua 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

kahdenvälisten sopimusten pohjalta. 

Yhteistyö toteutetaan tarvittaessa käyttäen 

lisämäärärahoja, jotka asetetaan 

käytettäväksi näiden maiden kanssa 

sovittavin menettelyin. 

2. Muut maat voivat osallistua 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

unioniin kuulumattomien Euroopan 

maiden kanssa toteutettavia 

kansainvälisiä hankkeita koskevien 

kahden- ja monenvälisten sopimusten 

pohjalta. Yhteistyö toteutetaan tarvittaessa 

käyttäen lisämäärärahoja, jotka asetetaan 

käytettäväksi näiden maiden kanssa 

sovittavin menettelyin. 
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Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka 

haluavat osallistua Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin, on 

rekisteröidyttävä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen portaalissa. 

Rekisteröityneen nuoren on palvelujakson 

tai hankkeen käynnistyessä kuitenkin 

oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 

30-vuotias. 

1. 17–30-vuotiaiden nuorten, jotka 

haluavat osallistua Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin, on 

rekisteröidyttävä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen portaalissa tai 

käytettävä koordinoivien ja lähettävien 

organisaatioiden tarjoamia 

hakumenettelyjä. Rekisteröityneen nuoren 

on palvelujakson tai hankkeen 

käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 

18-vuotias ja enintään 30-vuotias. Nuoret 

voivat osallistua hankkeeseen niin monta 

kertaa kuin haluavat saatavuudesta 

riippumatta. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Nuoren hakemusta 

pidempikestoiseen ohjelmaan ei voi hylätä 

sen perusteella, että hän täyttää 30 vuotta 

hankkeen aikana. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Pannessaan täytäntöön tätä asetusta 

komissio ja osallistujamaat varmistavat, 

että erityisesti pyritään edistämään 

sosiaalista osallisuutta, varsinkin 

epäedullisessa asemassa olevien nuorten 

osallistumista. 

2. Pannessaan täytäntöön tätä asetusta 

komissio ja osallistujamaat varmistavat, 

että erityisesti pyritään edistämään 

sosiaalista osallisuutta, varsinkin 

epäedullisessa asemassa olevien nuorten 

osallistumista, ja että kaikille osallistujille 
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tarjotaan vapaaehtoistyötä koskevaa 

erityiskoulutusta. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuminen on avointa julkisille tai 

yksityisille yksiköille tai kansainvälisille 

järjestöille sillä edellytyksellä, että ne ovat 

saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

laatumerkin. 

1. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuminen on avointa 2 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetuille julkisille tai 

yksityisille voittoa tavoittelemattomille 

yksiköille tai kansainvälisille järjestöille 

sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

laatumerkin tämän asetuksen tavoitteiden 

mukaisesti, mikä tekee selkeiden ja 

yksinkertaisten sääntöjen avulla 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistumisesta joustavampaa. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tällaisen arvioinnin perusteella 

yksikölle voidaan myöntää Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu 

merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin 

uudestaan ja se voidaan peruuttaa. 

3. Tällaisen arvioinnin perusteella 

yksikölle voidaan myöntää Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu 

merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin 

uudestaan ja se voidaan peruuttaa, mutta se 

voidaan myöntää uudestaan myöhemmin 

tehtävän uuden arvioinnin perusteella. 

Yksiköiden uudelleenarviointien tulokset 

otetaan osaksi 15 artiklassa tarkoitettua 

seurantaa ja arviointia ja erityisesti 

edistymisraporttia, jonka komissio 

julkaisee vuonna 2020. 
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Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikki johonkin osallistujamaahan 

sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yksiköt 

ja osallistujamaissa solidaarisuustoimia 

toteuttavat kansainväliset järjestöt voivat 

hakea rahoitusta Euroopan 

solidaarisuusjoukoista. Kun kyseessä ovat 

7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetut toimet, Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen rahoituksen 

saamiselle on ennakkoedellytyksenä, että 

osallistujaorganisaatiolle on myönnetty 

laatumerkki. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet, 

luonnolliset henkilöt voivat hakea 

rahoitusta myös Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujien 

muodostamien epävirallisten ryhmien 

puolesta. 

Kaikki johonkin osallistujamaahan 

sijoittautuneet julkiset tai yksityiset voittoa 

tavoittelemattomat yksiköt ja 

osallistujamaissa solidaarisuustoimia 

toteuttavat kansainväliset järjestöt voivat 

hakea rahoitusta Euroopan 

solidaarisuusjoukoista. Kun kyseessä ovat 

7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetut toimet, Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen rahoituksen 

saamiselle on ennakkoedellytyksenä, että 

osallistujaorganisaatiolle on myönnetty 

laatumerkki. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet, 

luonnolliset henkilöt voivat hakea 

rahoitusta myös Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujien 

muodostamien epävirallisten ryhmien 

puolesta. Rahoituksen hakemis- ja 

jakamistapa on valittava niin, että 

varmistetaan nopea ja tehokas 

vastaaminen yhteiskunnallisiin 

haasteisiin. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edistymistä erityistavoitteissa mitataan 

käyttämällä indikaattoreita, joita ovat 

Edistymistä erityistavoitteissa ja 

palvelujaksojen laatua arvioidaan 
käyttämällä indikaattoreita, joita ovat 
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Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) osallistujien määrä 

vapaaehtoisjaksoissa (kotimaiset ja 

kansainväliset); 

(a) osallistujien määrä 

vapaaehtoisjaksoissa maan, iän ja 

sukupuolen mukaan; 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) osallistujien määrä 

solidaarisuushankkeissa; 

(d) osallistujien määrä 

solidaarisuushankkeissa maan, iän ja 

sukupuolen mukaan; 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

laatumerkin saaneiden organisaatioiden 

määrä. 

(e) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

laatumerkin saaneiden organisaatioiden 

määrä maan mukaan. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) niiden osallistujien prosenttiosuus, 

jotka ovat saaneet todistuksen, esimerkiksi 

Youthpass-todistuksen, diplomin tai muun 

virallisen tunnustuksen 

osallistumisestaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin, maan, iän ja 
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sukupuolen mukaan; 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e b) niiden osallistujien prosenttiosuus, 

jotka ilmoittavat henkilökohtaisen, 

koulutuksellisen, sosiaalisen ja 

kansalaisuuteen liittyvän kehityksensä 

lisääntyneen, maan, iän ja sukupuolen 

mukaan; 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e c) niiden osallistujien prosenttiosuus, 

jotka ilmoittavat kielitaitonsa 

parantuneen, maan, iän ja sukupuolen 

mukaan; 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e d) niiden osallistujien prosenttiosuus, 

jotka ilmoittavat aikovansa jatkaa 

solidaarisuustoimiin osallistumista, maan, 

iän ja sukupuolen mukaan; 
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Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e e) vammaisten osallistujien 

prosenttiosuus maan, iän, sukupuolen ja 

palvelujakson tyypin mukaan. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

portaaliin olisi myös perustettava 

palautejärjestelmä, jonka kautta 

osallistujat voivat lähettää kommentteja 

palvelujaksojensa laadusta. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta komissio 

laatii tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja 

vaikutusten yksityiskohtaisen 

seurantaohjelman. 

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta komissio 

laatii tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja 

vaikutusten yksityiskohtaisen 

seurantaohjelman, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Neljän vuoden kuluttua ... päivästä 
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...kuuta ... [tämän asetuksen 

soveltamispäivä] komissio julkaisee 

Euroopan solidaarisuusjoukoista saadun 

kokemuksen arvioimiseksi hyviä 

käytäntöjä koskevan raportin, johon 

tulevat toiminnan tavoitteet ja 

koheesiotavoitteet voidaan perustaa. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 

osallistujamaiden kanssa tiedon 

levittämisen, julkisuuden lisäämisen ja 

jatkotoimet kaikkien Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen mukaisesti 

tuettujen toimien osalta. 

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 

osallistujamaiden kanssa tiedon 

levittämisen, julkisuuden lisäämisen ja 

jatkotoimet kaikkien Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen mukaisesti 

tuettujen toimien osalta erityisesti 

tietoteknisten ratkaisujen avulla, mukaan 

lukien kaikilla unionin virallisilla kielillä 

käytettävissä oleva portaali, ja kiinnittää 

erityisesti huomiota yhtäläisiin 

mahdollisuuksiin ja saavutettavuuteen. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Viestintätoimilla olisi lisäksi 

edistettävä unionin poliittisten 

prioriteettien viestintää, kun ne liittyvät 

tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen. 

3. Viestintätoimilla olisi lisäksi 

edistettävä unionin poliittisten 

prioriteettien viestintää, kun ne liittyvät 

tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen ja 

tuovat unionille lisäarvoa ja lisää 

näkyvyyttä. 
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Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kansallisen viranomaisen on 

nimettävä riippumaton tarkastuselin. 

Riippumattoman tarkastuselimen on 

annettava tarkastuslausunto asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 

kohdassa tarkoitetusta vuotuisesta johdon 

vahvistuslausumasta. 

1. Kansallisen viranomaisen on 

avoimuusperiaatetta noudattaen 

nimettävä riippumaton tarkastuselin. 

Riippumattoman tarkastuselimen on 

annettava tarkastuslausunto asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 

kohdassa tarkoitetusta vuotuisesta johdon 

vahvistuslausumasta. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) vahvistettava kansallisten 

toimistojen sisäistä valvontaa koskevat 

vaatimukset ja tukea varten kansallisille 

toimistoille siirrettävien unionin varojen 

hallinnointia koskevat säännöt; 

(a) vahvistettava kansallisten 

toimistojen sisäistä valvontaa koskevat 

vaatimukset ja tukea varten kansallisille 

toimistoille siirrettävien unionin varojen 

hallinnointia koskevat säännöt sekä 

otettava huomioon 

yksinkertaistamisvaatimukset ja näin 

ollen vältettävä aiheuttamasta lisärasitetta 

osallistujaorganisaatioille; 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) Komissio tekee Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanon 

yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 

solidaarisuusjoukoista vastaavien 

kansallisten viranomaisten kanssa. 
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Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio järjestää säännöllisesti 

kokouksia kansallisten toimistojen 

verkoston kanssa varmistaakseen, että 

Euroopan solidaarisuusjoukot pannaan 

täytäntöön johdonmukaisella tavalla 

kaikissa osallistujamaissa. 

7. Komissio järjestää säännöllisesti 

kokouksia kansallisten toimistojen 

verkoston ja muiden Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toimintaan 

osallistuvien sidosryhmien kanssa 

varmistaakseen, että Euroopan 

solidaarisuusjoukot pannaan täytäntöön 

johdonmukaisella tavalla kaikissa 

osallistujamaissa. 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kansalliset toimistot ovat vastuussa 

tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, 

jotka on annettu niiden tehtäväksi. 

Valvonnan on annettava kohtuulliset takeet 

siitä, että myönnetyt tuet käytetään 

tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien 

unionin sääntöjen mukaisesti. 

3. Kansalliset toimistot ovat vastuussa 

tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, 

jotka on annettu niiden tehtäväksi. 

Valvonnan on oltava oikeasuhteista ja 

riittävää ja annettava kohtuulliset takeet 

siitä, että myönnetyt tuet käytetään 

tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien 

unionin sääntöjen mukaisesti ottaen 

huomioon yksinkertaistamisvaatimukset, 

jotta vältetään aiheuttamasta lisärasitetta 

osallistujaorganisaatioille. Lisäksi 

edunsaajia koskevien vaatimusten 

yksinkertaistamiseksi on käytettävä 

mahdollisimman laajasti kertakorvauksia, 

yksikkökustannuksia tai kiinteämääräistä 

rahoitusta. 
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Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän asetuksen 

täytäntöönpanemiseksi komissio hyväksyy 

toimintaohjelmia täytäntöönpanosäädösten 

muodossa. Toimintaohjelmilla 

varmistetaan, että 3 ja 4 artiklassa 

vahvistetut yleis- ja erityistavoitteet 

pannaan johdonmukaisesti täytäntöön ja 

niissä määritellään odotettavat tulokset, 

täytäntöönpanomenetelmä sekä 

toimintaohjelman kokonaismäärä. 

Toimintaohjelmissa on oltava myös kuvaus 

rahoitettavista toimista, maininta kullekin 

toimelle osoitetun rahoituksen määrästä, 

rahoituksen jakautuminen 

osallistujamaiden kesken kansallisen 

toimiston kautta hallinnoitaville toimille 

sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 

alustava aikataulu. 

1. Tämän asetuksen 

täytäntöönpanemiseksi komissio hyväksyy 

toimintaohjelmia täytäntöönpanosäädösten 

muodossa. Toimintaohjelmilla 

varmistetaan, että 3 ja 4 artiklassa 

vahvistetut yleis- ja erityistavoitteet 

pannaan johdonmukaisesti täytäntöön ja 

niissä määritellään odotettavat tulokset, 

täytäntöönpanomenetelmä sekä 

toimintaohjelman kokonaismäärä. 

Toimintaohjelmissa on oltava myös kuvaus 

rahoitettavista toimista, myös 

kansainvälisistä yhteistoimista, maininta 

kullekin toimelle osoitetun rahoituksen 

määrästä, rahoituksen jakautuminen 

osallistujamaiden kesken kansallisen 

toimiston kautta hallinnoitaville toimille 

sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon 

alustava aikataulu. 
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