
 

AM\1162293FI.docx  PE624.049v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0060/179 

Tarkistus  179 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Euroopan solidaarisuusjoukot  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 

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. Kun otetaan 

huomioon ohjelman soveltamisala ja 

tarkoitus, osallistuminen Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin olisi sallittava 

ainoastaan voittoa tavoittelemattomille 

organisaatioille. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava 

osallistujien ja organisaatioiden 

verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan tuettujen toimien laatu ja 

edistetään oppimistulosten validointia. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Tarkistus  180 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Euroopan solidaarisuusjoukot  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 

voittoa tavoittelemattomia julkisia tai 

voittoa tavoittelemattomia yksityisiä 

yksiköitä, joille on myönnetty Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka 

tarjoavat palvelupaikan Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai 

toteuttavat muita toimia Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Tarkistus  181 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Euroopan solidaarisuusjoukot  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) ’vapaaehtoistoiminnalla’ 

kokopäiväistä32 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’ 

kokopäiväistä32 palkatonta enintään 12 

kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, 

jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus 

edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla 

toimivien voittoa tavoittelemattomien 

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; 

_________________ _________________ 

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi 

toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä 

viikossa ja seitsemän tuntia päivässä. 

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi 

toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä 

viikossa ja seitsemän tuntia päivässä. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Tarkistus  182 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Euroopan solidaarisuusjoukot  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 tehostaa nuorten ja eri 

voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden osallistumista avoimiin ja 

laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta 

voidaan edistää yhteenkuuluvuuden ja 

solidaarisuuden vahvistamista Euroopassa, 

tukea yhteisöjä ja vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Tarkistus  183 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Euroopan solidaarisuusjoukot  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 voittoa 

tavoittelemattomille julkisille tai voittoa 

tavoittelemattomille yksityisille yksiköille 

tai kansainvälisille järjestöille sillä 

edellytyksellä, että ne ovat saaneet 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

laatumerkin. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Tarkistus  184 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Euroopan solidaarisuusjoukot  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 voittoa tavoittelemattomat 

julkiset tai voittoa tavoittelemattomat 

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. 

Or. en 

 


