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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio ilmoitti Euroopan solidaarisuusjoukot -aloitteesta joulukuussa 2016 komission 

puheenjohtajan Junckerin unionin tilaa käsittelevän puheen jälkeen. Aloitteen ensisijaisena 

tavoitteena on lisätä tunnetta Euroopan yhdentymishankkeeseen kuulumisesta edistämällä 

solidaarisuutta, joka on yksi sen keskeisimmistä perusarvoista, sekä auttaa parantamaan 

nuorten eurooppalaisten työllistymisnäkymiä tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyys on edelleen 

korkeaa eivätkä ammattitaidon tarjonta ja kysyntä kohtaa. Sen jälkeen kun aloitteen 

ensimmäinen vaihe oli jo käynnistetty, komissio katsoi tarkoituksenmukaiseksi ehdottaa 

tilapäistä oikeuskehystä ja julkaisi 30. toukokuuta 2017 ehdotuksen asetukseksi, joka on 

parlamentin ja neuvoston tarkasteltavana. Asetuksessa vahvistetaan solidaarisuusjoukkojen 

oikeusperusta, määritellään aloitteen talousarvio- ja täytäntöönpanojärjestelyt sekä asetetaan 

erityistavoitteet ja määritellään keskeiset termit.  

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa on pyydetty laatimaan lausunto ehdotuksen 

näkökohdista, jotka koskevat erityisesti niin sanottua ”ammatillista toimintalohkoa” ja 

varsinkin tekstiin sisältyviä ”harjoittelun” ja ”työn” määritelmiä. Työllisyyden ja 

sosiaaliasioiden valiokunnalla on Euroopan parlamentin työjärjestyksen 54 artiklan 

mukaisesti näissä komission ehdotuksen osissa yksinomainen toimivalta.  

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija on yleisesti ottaen 

tyytyväinen komission ehdotukseen mutta tuo kuitenkin selvästi esiin sen suunnitelman 

kriittisiä osatekijöitä ja puuttuu niihin tarkistuksissaan. Valmistelijan ensisijaisena tavoitteena 

on varmistaa, että Euroopan solidaarisuusjoukot eivät avaa ovia mahdolliselle vääristyneelle 

tilanteelle, jossa vapaaehtoisia käytetään sellaisiin tehtäviin, jotka varsinaista palkallista työtä 

tekevien olisi suoritettava. Tässä mielessä lainsäädännöllä on poistettava kaikki riskit 

tällaiselle työntekijöiden korvaamiselle vapaaehtoisilla. Siksi valmistelija katsoo, että on 

välttämätöntä erottaa selvästi toisistaan harjoittelu- ja työpaikat myös kummallekin lohkolle 

kohdennettavassa rahoituksessa. Tekstissä olevaa viittausta työpaikkojen turvaamiseen on 

vahvistettava, ja siinä on nimenomaisesti mainittava työ- ja harjoittelupaikkojen tarpeellisuus, 

jotta sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti, pakolliset 

korvaukset maksetaan ja paras mahdollinen laatu varmistetaan.  

 

Valmistelija katsoo myös, että väärinkäytösten välttämiseksi tällä osa-alueella 

vapaaehtoistyön tarjoaminen on rajoitettava koskemaan vain viranomaisia ja voittoa 

tavoittelemattoman sektorin osallistujaorganisaatioita. Ulkopuolelle jäisivät näin ollen 

esimerkiksi eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun isoille yrityksille ja yhtiöille tällä hetkellä 

tarjoama mahdollisuus ottaa töihin EU:n rahoittamia vapaaehtoisia, mikä on eettisestä ja 

taloudellisesta näkökulmasta kiistanalaista ja voi myös muuttua yritysmainonnaksi, jota ei 

voida hyväksyä. Lisäksi lainsäätäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota vapaaehtoissektoriin, 

joka on luonteeltaan monialainen ja sosioekonomisesti merkittävä, jotta vältetään sen 

mahdollinen vääristävä vaikutus työmarkkinoihin.  

 

Sen sijaan olisi sallittava voittoa tavoittelevien yritysten osallistuminen Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin vain, jos ne tarjoavat palkallisia työ- tai harjoittelupaikkoja nuorille. 

Vielä on selvitettävä tälle lähestymistavalle sitä mahdollista vaihtoehtoa, että jos yhtiöitä tai 

yhteiskunnallisia yrityksiä edustavat toimijat haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukot 

-aloitteeseen, niiden olisi luotava kumppanuuksia sellaisten voittoa tavoittelemattomien 



 

PE612.191v02-00 4/40 AD\1142834FI.docx 

FI 

yhteisöjen kanssa, jotka ovat asiantuntijoita kyseisellä solidaarisuusalalla, tai rahoitettava 

palvelujaksoja niissä.  

 

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat ehdotettujen muutosten jälkeen nuorille Euroopassa 

uusia mahdollisuuksia solidaarisuustoimintaan osallistumiseen ja mielekkään käytännön 

kokemuksen hankkimiseen.  

 

Valmistelija pyytää työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäseniä keskittämään työnsä 

niihin tekstin osiin, jotka liittyvät selvästi valiokunnan toimintaan. Tämä olisi 

tarkoituksenmukaista, helpottaisi työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kannan nopeaa 

hyväksymistä ja osoittaisi, että yhteistyö kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja sen 

valmistelijan kanssa on myönteistä ja lojaalia.  

 

 

TARKISTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 

koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unioni perustuu sen 

kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen 

solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa 

sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota 

tarvitaan, jotta voidaan 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. 

Yhteisvastuun periaate on kirjattu SEU-

sopimuksen 2 artiklaan ja Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan johdanto-

osaan. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Unionin tilaa käsittelevässä 

puheessa 14 päivänä syyskuuta 201617 

korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja 

ilmoitettiin Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen perustamisesta 

tarkoituksena luoda nuorille koko 

unionissa mahdollisuuksia osallistua 

yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä 

tavalla, osoittaa solidaarisuuttaan ja 

kehittää taitojaan ja työn lisäksi saada 

tällä tavalla arvokasta inhimillistä 

kokemusta. 

(2) Unionin tilaa käsittelevässä 

puheessa 14 päivänä syyskuuta 201617 

korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja 

ilmoitettiin Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen perustamisesta 

tarkoituksena luoda nuorille koko 

unionissa mahdollisuuksia, jotta he voivat 

osallistua yhteiskunnan toimintaan 

mielekkäällä tavalla ja osoittaa 

solidaarisuuttaan, samalla kun he 

kehittävät arkioppimiseen ja 

epäviralliseen oppimiseen perustuvia 
taitojaan ja saavat tällä tavalla käytännön 

kokemusta yhteisöperusteisista toimista ja 
arvokasta inhimillistä kokemusta. 

__________________ __________________ 

17 The State of the Union 2016: Towards a 

Better Europe – A Europe that Protects, 

Empowers and Defends, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

17 The State of the Union 2016: Towards a 

Better Europe – A Europe that Protects, 

Empowers and Defends, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Euroopan unionin ja 

jäsenvaltioiden olisi periaatteessa 

sitouduttava järjestelyihin, jotka tekevät 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistumisesta mahdollisimman 

houkuttelevaa.  

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 
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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 

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. 

(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 hallintoja tai hallinnosta 

riippumattomia 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 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)0942, 7.12.2016). 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Nuorille olisi tarjottava helposti 

käytettävissä olevia 

solidaarisuustoiminnan mahdollisuuksia, 

(4) Nuorille olisi tarjottava helposti 

käytettävissä olevia solidaarisuustoimien 

mahdollisuuksia, mikä hyödyttäisi 
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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. 

yhteiskuntaa ja antaisi heille ensi sijassa 

mahdollisuuden tuoda esiin sitoutumisensa 

yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja 

hankkia samalla hyödyllistä kokemusta, 

taitoja ja osaamista henkilökohtaista, 

koulutuksellista, sosiaalista, 

kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 

kehittymistään varten ja parantaa siten 

taitojaan ja tehostaa ammatillisia 

vahvuuksiaan, joita he voivat sittemmin 

soveltaa työympäristössä. Tällaisilla 

toimilla tuettaisiin myös nuorten 

vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden 

ja työntekijöiden liikkuvuutta. 

 

Tarkistus  6 

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 tarjottavien 

solidaarisuustoimien olisi autettava 

vastaamaan täyttämättömiin 

yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja haasteisiin 

ja edistettävä yhteisöjen ja 

kansalaisuuden vahvistamista, ja niillä 

olisi reagoitava osallistujien 

henkilökohtaisen ja ammatillisen 

kehityksen tarpeisiin. 

Solidaarisuustoimien olisi oltava 

korkealaatuisia ja tosiasiallisesti kaikkien 

nuorten ulottuvilla ja tarjottava heille 

tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja 

osaamista ja saada tunnustusta toimilleen, 

ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja 

terveellisissä olosuhteissa. Erityisesti olisi 

pyrittävä varmistamaan tarjottujen 

solidaarisuustoimien tosiasiallinen 

osallistavuus ja saatavuus, varsinkin 

suhteessa nuoriin, joilla on muita 

vähemmän mahdollisuuksia, ja erityisesti 

suhteessa vammaisiin nuoriin. 

Solidaarisuustoimet eivät saisi koskaan 

korvata yritysten yhteiskuntavastuuta 

koskevia toimintaperiaatteita, eivätkä ne 

saisi vaikuttaa kielteisesti olemassa 
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oleviin työpaikkoihin eikä harjoitteluun.  

 

Tarkistus  7 

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 

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. 

(6) Euroopan solidaarisuusjoukot 

tarjoaisivat pääasiallisen yhteyspisteen, 

josta saa tietoa kaikista nuorten 

toteuttamista 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, eikä niillä saisi 

vaarantaa jo olemassa olevien 

solidaarisuusohjelmien rahoitusta. 

Joukkojen olisi myös täydennettävä 

jäsenvaltioiden toteuttamia toimia, joilla 

tuetaan nuorten mahdollisuuksia 

vapaaehtoistyöhön ja joita on kehitetty, 

jotta helpotetaan heidän siirtymistään 

opinnoista työelämään 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, Euroopan 

nuorisofoorumin, Euroopan 

vapaaehtoistyökeskuksen ja muiden 

asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjen, myös työmarkkinaosapuolten, 

kanssa. Olisi vakiinnutettava 

kumppanisuhteet sellaisiin EU:n 

verkkoihin, jotka ovat erikoistuneet 

tiettyihin kiireellisiin sosiaalisiin 



 

AD\1142834FI.docx 9/40 PE612.191v02-00 

 FI 

ongelmiin, joihin jäsenvaltiot eivät reagoi 

riittävällä tavalla ja joita ovat muun 

muassa äärimmäinen köyhyys, 

asunnottomuus ja puutteenalaisuus 

romaniyhteisöissä ja 

turvapaikanhakijoiden eristäminen. 
Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan 

liittyvien järjestelmien, erityisesti 

kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja 

nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen 

täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä 

tapauksen mukaan. 

__________________  

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä 

huhtikuuta 2013, nuorisotakuun 

perustamisesta (2013/C 120/01). 

 

 

Tarkistus  8 

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 

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 

(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 

tuki olisi rahoitettava asianomaisten 

ohjelmien perussäädösten mukaisesti. Kun 

osallistujaorganisaatioille on myönnetty 

voimassa oleva Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille 

olisi annettava pääsy Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden 

olisi saatava käyttöönsä toimityypin 

mukaan tarjottavat laatu- ja 
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tukitoimenpiteet. tukitoimenpiteet. 

 

Tarkistus  9 

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 

solidaarisuushankkeita omien ideoidensa 

pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien 

avulla olisi voitava auttaa vastaamaan 

täyttämättömiin yhteiskunnallisiin 

tarpeisiin ja edistettävä yhteisöjen 

vahvistamista samalla, kun olisi 

vauhditettava nuorten henkilökohtaista, 

koulutuksellista, sosiaalista, 

kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 

kehitystä. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava 

osallistujien ja organisaatioiden 

verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan tuettujen toimien laatu ja 

edistetään oppimistulosten validointia. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi 

myös edistettävä solidaarisuustoimia 

toteuttavien olemassa olevien 

organisaatioiden tukemista ja 

vahvistamista. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Eurooppalaisten 

solidaarisuusjoukkojen avulla on määrä 

nopeuttaa ja helpottaa eurooppalaisten 

nuorten pääsyä työelämään, sillä niihin 
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osallistuminen katsotaan vahvuudeksi 

ansioluettelossa.  

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Vapaaehtoistoiminta tarjoaa laajalti 

mahdollisuuksia epäviralliseen ja 

arkioppimiseen, joiden avulla nuoret voivat 

edistää henkilökohtaista, sosiaalista, 

koulutuksellista ja ammatillista kehitystään 

sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja 

työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei 

saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen 

tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä 

niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. 

Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus unionin 

tasolla tuettuihin vapaaehtoistoimiin 

nähden, niihin eurooppalaisen 

vapaaehtoispalvelun soveltamisalaan 

kuuluviin vapaaehtoistoimiin, jotka 

sisältyvät Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

maantieteelliseen toiminta-alueeseen, olisi 

jatkossa myönnettävä tukea Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen kansainvälisten 

vapaaehtoisjaksojen muodossa. Muita 

eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun 

mukaisia vapaaehtoistoimia, joita 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

maantieteellinen toiminta-alue ei kata, 

tuetaan edelleen unionin koulutus-, 

nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” 

perustamisesta annetulla Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 

N:o 1288/201320 perustetun ohjelman 

mukaisesti. Asiaan liittyvää unionin tason 

lainsäädäntöä tulkittaessa sekä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen mukaiset 

kansainväliset vapaaehtoisjaksot että 

jatkossakin asetuksen (EU) N:o 1288/2013 

mukaisesti tuettavat vapaaehtoistoimet olisi 

katsottava vastaaviksi kuin ne, joita 

toteutetaan eurooppalaisen 

(9) Vapaaehtoistoiminta tarjoaa laajalti 

mahdollisuuksia epäviralliseen ja 

arkioppimiseen, joiden avulla nuoret voivat 

edistää henkilökohtaista, sosiaalista, 

koulutuksellista ja ammatillista kehitystään 

sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja 

työllistettävyyttään. Ottaen kuitenkin 

huomioon solidaarisuuteen liittyvien 

toimien monialaisen luonteen, näihin 

toimiin mahdollisesti osallistuvien 

yhteisöjen ja organisaatioiden erilaisen 

aseman sekä solidaarisuusalan 

sosioekonomisen merkityksen EU:ssa 

tähän asetukseen olisi sisällytettävä 

säännöksiä sen varmistamiseksi, että 

vapaaehtoistoimilla ei ole kielteistä 

vaikutusta mahdolliseen tai olemassa 

olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi 

milloinkaan pitää korvikkeena 

palkkatyölle tai käyttää tosiasiallisesti 

sellaisena. Tämän vuoksi vain 

viranomaisten tai voittoa 

tavoittelemattoman alan 

osallistujaorganisaatioiden olisi voitava 

tarjota tämän asetuksen mukaisia 

vapaaehtoistyön muodossa toteutettavia 

solidaarisuusjaksoja, ja tarjoajat olisi 

rajattava sen mukaisesti. Jotta voidaan 

varmistaa jatkuvuus unionin tasolla 

tuettuihin vapaaehtoistoimiin nähden, 

niihin eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun 

soveltamisalaan kuuluviin 

vapaaehtoistoimiin, jotka sisältyvät 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

maantieteelliseen toiminta-alueeseen, olisi 

jatkossa myönnettävä tukea Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen kansainvälisten 

vapaaehtoisjaksojen muodossa. Muita 
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vapaaehtoispalvelun puitteissa. eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun 

mukaisia vapaaehtoistoimia, joita 

Euroopan solidaarisuusaloitteen 

maantieteellinen toiminta-alue ei kata, 

tuetaan edelleen unionin koulutus-, 

nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” 

perustamisesta annetulla Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 

N:o 1288/201320 perustetun ohjelman 

mukaisesti. Asiaan liittyvää unionin tason 

lainsäädäntöä tulkittaessa sekä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen mukaiset 

kansainväliset vapaaehtoisjaksot että 

jatkossakin asetuksen (EU) N:o 1288/2013 

mukaisesti tuettavat vapaaehtoistoimet olisi 

katsottava vastaaviksi kuin ne, joita 

toteutetaan eurooppalaisen 

vapaaehtoispalvelun puitteissa. 

__________________ __________________ 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman 

”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten 

N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 

1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 50). 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman 

”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten 

N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 

1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 50). 

 

Tarkistus  12 

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 

(10) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

olisi myös tarjottava solidaarisuuteen 
liittyvien alojen harjoittelu- ja työpaikkoja 

varten järjestelmä, jolla autetaan 

kehittämään sosiaalista, taloudellista ja 

yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. 

Harjoittelu- ja työpaikat olisi selvästi 

erotettava vapaaehtoistoiminnasta sekä 

rahoituksen että organisaation 

näkökulmasta, koska ne voivat tarjota 

nuorille erilaisia ja uusia mahdollisuuksia 

työmarkkinoille pääsyyn ja parantaa 
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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. 

heidän mahdollisuuksiaan kyseisillä 

markkinoilla ja heidän uranäkymiään, 

samalla kun ne helpottavat merkittäviin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. 

Harjoittelu- ja työpaikat eivät saisi 

koskaan johtaa työpaikkojen 

korvaamiseen. Harjoittelu- ja työpaikat, 

joista maksetaan korvaus, voivat 

kuitenkin toimia epäedullisessa asemassa 

oleville nuorille ja nuorille, joilla on 

muita vähemmän mahdollisuuksia, 

kannustimena osallistua solidaarisuuteen 

liittyviin toimiin, joihin he eivät 

välttämättä muutoin voisi osallistua. 

Harjoittelujaksot voivat helpottaa nuorten 
siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä 

on ratkaisevaa, jotta he voivat integroitua 

kestävästi työmarkkinoille. Osallistuvien 

organisaatioiden olisi aina suoritettava 

korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

puitteissa tarjottavista harjoittelujaksoista 

ja noudatettava laatuperiaatteita, jotka 

esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 

päivänä maaliskuuta 2014 annetussa 

neuvoston suosituksessa21. 

Harjoittelujaksot olisi lisäksi erotettava 

vapaaehtoistyöstä, ja niiden olisi 

perustuttava kirjalliseen sopimukseen, 

jonka harjoittelija ja 

osallistujaorganisaatio tekevät 

harjoittelun alussa. Tällaisissa 

kirjallisissa sopimuksissa olisi ilmoitettava 

koulutus- ja harjoittelutavoitteet, 

harjoittelun työehdot ja kesto sekä 

harjoittelijan saama korvaus ja 

osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 

ja/tai sovellettavat työehtosopimukset, 

jotka perustuvat sen maan kansalliseen 

lakiin, jossa harjoittelu suoritetaan. 

Tarjottavien harjoittelujaksojen olisi 

toimittava nuorten ponnahduslautana 

työmarkkinoille, eivätkä ne saisi korvata 

työpaikkoja. Harjoittelujaksojen olisi 

oltava tilapäisiä ja kohtuullisen pituisia 

tämän asetuksen määritelmän mukaisesti. 

Työjaksojen olisi perustuttava kirjalliseen 

sopimukseen, ja niissä olisi noudatettava 

kaikkia sen maan kansallisen 

lainsäädännön ja/tai sovellettavien 



 

PE612.191v02-00 14/40 AD\1142834FI.docx 

FI 

työehtosopimusten mukaisia työehtoja, 

jossa työ suoritetaan. Työjaksoja 

tarjoaville osallistujaorganisaatioille ei 

saisi myöntää rahoitustukea yli 

kahdentoista kuukauden ajan. 

Harjoittelu- ja työpaikat olisi selvästi 

erotettava vapaaehtoistoiminnasta sekä 

rahoituksen että asiasisällön 

näkökulmasta, ja siksi niihin olisi 

yhdistettävä asianmukainen 

valmistautuminen, töissä tapahtuva 

harjoittelu ja palvelujakson jälkeinen tuki, 

kun osallistuja osallistuu Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin. 

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. 

__________________ __________________ 

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  13 

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 

(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 
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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. 

tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä 

eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi 

annettava nuorille mahdollisuus kehittää 

innovatiivisia ratkaisuja kestävästi ja 

tuettava nuoria ryhtymään itse 

solidaarisuustoiminnan edistäjiksi. 

Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana 

vahvemmalle sitoutumiselle erilaisiin 

solidaarisuustoimiin, ja ne voisivat antaa 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujille kannustavan alkusysäyksen 

yrittäjyyteen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen 

tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai 

muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai 

voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten 

perustamiseen ja suuremmassa määrin 

yhdistystoimintaan osallistumiseen. 

Nuorille sekä nuoriso- ja 

opiskelijajärjestöille olisi annettava 

tarvittavaa tukea, jotta aloitteita voidaan 

kehittää vaikuttavasti. Palvelujakson 

jälkeiseen tukeen voisi kuulua tuen ja 

neuvojen antaminen osallistujille, jotka 

ovat kiinnostuneita yhdistysten, 

osuuskuntien, sosiaalisten yritysten, 

nuorisojärjestöjen ja yhteisökeskuksien 

perustamisesta ja luotsaamisesta. 

Tällaiseen tukeen voisi kuulua 

kannattavuustutkimus, oikeudellisen 

muodon valitseminen, 

liiketoimintasuunnitelman kehittäminen, 

rahoitusta ja verotusta koskeva neuvonta, 

riskienarviointi sekä viestintää, 

myynninedistämistä ja markkinointia 

koskeva neuvonta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuvien nuorten ja organisaatioiden 

olisi tunnettava kuuluvansa yhteisöön, 

jossa niin yksittäiset henkilöt kuin eri 

yksikötkin ovat sitoutuneet solidaarisuuden 

(12) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuvien nuorten ja organisaatioiden 

olisi tunnettava kuuluvansa yhteisöön, 

jossa niin yksittäiset henkilöt kuin eri 

yksikötkin ovat sitoutuneet solidaarisuuden 
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lisäämiseen koko Euroopassa. Samaan 

aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat 

tukea parantaakseen kapasiteettiaan tarjota 

laadukkaita palvelujaksoja kasvavalle 

osallistujajoukolle. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava 

verkostotoimia, joilla pyritään 

vahvistamaan nuorten ja 

osallistujaorganisaatioiden sitoutumista 

tähän yhteisöön, lisäämään Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja edistämään hyödyllisten 

käytäntöjen ja kokemusten jakamista. 

Kyseisillä toimilla olisi myös lisättävä 

julkisten ja yksityisten toimijoiden 

tietoisuutta Euroopan 

solidaarisuusjoukoista sekä kerättävä 

osallistujanuorilta ja -organisaatioilta 

palautetta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta. 

lisäämiseen koko Euroopassa. Samaan 

aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat 

tukea parantaakseen kapasiteettiaan tarjota 

laadukkaita palvelujaksoja kasvavalle 

osallistujajoukolle. Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava 

verkostotoimia, joilla pyritään 

vahvistamaan nuorten valmiuksia ja 

osallistujaorganisaatioiden sitoutumista 

tähän yhteisöön, lisäämään Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja edistämään hyödyllisten 

käytäntöjen ja kokemusten jakamista. 

Kyseisillä toimilla olisi myös lisättävä 

julkisten ja yksityisten toimijoiden 

tietoisuutta Euroopan 

solidaarisuusjoukoista sekä kerättävä 

osallistujanuorilta ja -organisaatioilta 

palautetta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Erityistä huomiota olisi 

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. 

(13) Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

tarjottavien mahdollisuuksien laadun 

varmistamiseen erityisesti tarjoamalla 

osallistujille verkossa ja sen ulkopuolella 

koulutusta, kielitukea, vakuutus, 

hallinnollista tukea ja palvelujaksoa 

edeltävää ja sen jälkeistä tukea. Tätä tukea 

olisi annettava yhteistyössä 

nuorisojärjestöjen ja muiden 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, 

jotta voidaan hyödyntää niiden 

asiantuntemusta alalla. Palvelujakson 

jälkeen annettavassa tuessa olisi myös 

asetettava etusijalle osallistujien jatkuva 

osallistuminen kansalaisina yhteisössään 

ja heitä olisi ohjattava osallistumaan 

palvelujakson jälkeen paikallisten 
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järjestöjen tai hankkeiden toimintaan. 

 

Tarkistus  16 

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, 

palvelujakson oppimistuloksina saavutetut 

tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä, 

dokumentoitava, arvioitava ja sertifioitava 

asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja 

erityispiirteet huomioon ottaen, kuten 

suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen 

validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 

annetussa neuvoston suosituksessa22. 

Komission olisi helpotettava tätä 

prosessia, ja se on julkaissut tätä 

tarkoitusta varten epävirallisen oppimisen 

ja arkioppimisen validointia koskevat 

eurooppalaiset suuntaviivat ja validointia 

Euroopassa koskevan kartoituksen. 

__________________ __________________ 

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 2012, epävirallisen ja 

arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 

22.12.2012, s. 1). 

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 2012, epävirallisen ja 

arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 

22.12.2012, s. 1). 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Olisi otettava käyttöön laatumerkki 

varmistukseksi siitä, että 

osallistujaorganisaatiot noudattavat 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

(15) Yhteistyössä asianomaisten 

sidosryhmien kanssa olisi otettava 

käyttöön sekä vapaaehtoistyötä että 

harjoittelu- ja työpaikkoja varten 
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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. 

laatumerkki ja seurantajärjestelmä 

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. Laatumerkillä olisi 

varmistettava, että Euroopan 

solidaarisuusjoukoilla ei korvata 

tosiasiallisia työ- tai harjoittelupaikkoja. 

Laatumerkin myöntämiseen johtava 

prosessi ei saisi aiheuttaa byrokraattista 

lisärasitetta, jonka vuoksi organisaatiot ja 

erityisesti ammatilliseen näkökohtaan 

sisältyvät yksityisyritykset lakkaisivat 

edistämästä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toimintaa. 

Laatumerkillä olisi myös varmistettava, 

että osallistujaorganisaatiot noudattavat 

sosiaalista osallisuutta koskevaa 

ennakkoehtoa ja erityisesti asettavat 

investoinneissaan etusijalle siirtymisen 

laitospohjaisista terveys- ja 

sosiaalipalveluista Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen yhteisiä säännöksiä 

koskevassa asetuksessa tarkoitettuihin 

avohuollon terveys- ja sosiaalipalveluihin, 

jotta voidaan estää EU:n rahoituksen 

mahdollinen käyttäminen terveysalan 

infrastruktuurien ja sosiaalisten 

infrastruktuurien erottamiseen toisistaan 

(edes välillisesti). 

Perustelu 

Euroopan unioni on vuodesta 2013 pyrkinyt luopumaan terveydenhuoltopalvelujen 

laitoshoidosta, millä tarkoitetaan prosessia, jolla korvataan pitkäaikaiseen oleskeluun 

tarkoitetut psykiatriset hoitolaitokset vähemmän eristetyillä yhteisöllisillä 

mielenterveyspalveluilla, ja ottanut käyttöön ERI-rahastoja koskevan ennakkoehdon, jonka 

mukaan niitä ei voida kohdentaa laitospalveluihin. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

kehykseen olisi sisällytettävä tämänsuuntaisia säännöksiä. 
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Tarkistus  18 

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) Kaikilla EU:n virallisilla kielillä 

toimivaa 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, tiedottamisen olemassa 

olevista solidaarisuusjaksoista tai 

hankkeista sekä 

osallistujaorganisaatioista, 

työmarkkinaosapuolista ja 

asiaankuuluvista unionin kansallisista 

yhteyspisteistä, verkkokoulutuksen, 

kielituen ja palvelujaksoa edeltävän ja sen 

jälkeisen tuen, palvelujaksojen 

vertaisarvioinnit, suorat 

palautusmekanismit sekä muita 

käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa 

ilmetä tarvetta myöhemmin. Erityistä 

huomiota kiinnitetään siihen, että portaali 

on täysin kaikkien nuorten käytettävissä 

heidän valmiuksistaan riippumatta. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Ohjelman asianmukaisen 

toiminnan ja toimien oikea-aikaisen 

toteuttamisen kannalta on olennaista, että 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

kehyksessä otetaan käyttöön 



 

PE612.191v02-00 20/40 AD\1142834FI.docx 

FI 

mekanismeja, joilla taataan, että 

rekisteröityneille nuorille esitetään 

tarjouksia kohtuullisessa ja suhteellisen 

ennakoitavissa olevassa ajassa. 

Rekisteröityneille henkilöille olisi näin 

ollen lähetettävä säännöllisesti tietoa ja 

päivityksiä, jotka koskevat käytettävissä 

olevia jaksoja ja aktiivisia 

osallistujaorganisaatioita, jotta heitä 

kannustetaan osallistumaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin rekisteröintinsä 

jälkeen, tarjoten heille samalla 

mahdollisuuden olla suoraan yhteydessä 

jäsenvaltioiden ja unionin tason 

solidaarisuuden alan toimijoihin. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 b) Olisi kehitettävä laatupuitteet, 

jotka sisältävät Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen jaksotarjouksiin 

liittyviä laatunormeja. Tämän olisi 

perustuttava nykyiseen lainsäädäntöön, 

jolla suojataan työntekijöiden, 

harjoittelijoiden ja 

vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia sekä 

EU:ssa että kansallisesti sosiaaliturvan, 

vähimmäispalkan, pysyvyyden, 

työntekijöiden oikeuksien sekä 

mielenterveyden ja fyysisen terveyden 

alalla. Normit olisi määritettävä 

osallistavassa prosessissa, johon 

työmarkkinaosapuolet, nuorisojärjestöt ja 

vapaaehtoisjärjestöt osallistuvat 

täysimääräisesti. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(18) Tässä asetuksessa säädetään vuosia 

2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, 

joka muodostaa talousarviota koskevasta 

kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 

ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten 

sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun 

ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan 

globalisaatiorahaston varojen 

käyttöönottoa varten Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa 

talousarviomenettelyssä. Ensisijaiseen 

rahoitusohjeeseen sisältyvät 

uudelleenkohdentamiset Erasmus+ 

-ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa) ja 

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskevasta ohjelmasta (10 miljoonaa 

euroa) varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 

2020, ja sitä täydennetään 

rahoitusosuuksilla eri otsakkeiden 

mukaisesti useista unionin ohjelmista, 

kuten Euroopan sosiaalirahastosta, 

unionin pelastuspalvelumekanismista, Life-

ohjelmasta ja Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastosta. 

(18) Tässä asetuksessa säädetään vuosia 

2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, 

joka muodostaa talousarviota koskevasta 

kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 

ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten 

sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun 

ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan 

globalisaatiorahaston varojen 

käyttöönottoa varten Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa 

talousarviomenettelyssä. Ensisijaiseen 

rahoitusohjeeseen sisältyvät 

uudelleenkohdentamiset Erasmus+ -

ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa) – millä 

ei pidä vaarantaa Erasmus+-ohjelmassa 

jo vahvistettujen liikkuvuushankkeiden 

rahoitusta – ja työllisyyttä ja sosiaalista 

innovointia koskevasta ohjelmasta 

(10 miljoonaa euroa) 

varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 2020, ja 

sitä täydennetään rahoitusosuuksilla eri 

otsakkeiden mukaisesti useista unionin 

ohjelmista, kuten unionin 

pelastuspalvelumekanismista ja Life-

ohjelmasta. 

__________________ __________________ 

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välinen toimielinten sopimus, 

tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, 

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 

talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 

varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, 

s. 1). 

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välinen toimielinten sopimus, 

tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, 

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 

talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 

varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, 

s. 1). 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Tulevissa keskusteluissa, joissa 



 

PE612.191v02-00 22/40 AD\1142834FI.docx 

FI 

tarkastellaan talousarvion seuraavaa 

ohjelmakautta, Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen rahoitus ei saisi 

heikentää millään tavoin Erasmus+ 

-liikkuvuusohjelman ja muiden keskeisten 

ohjelmien, kuten Euroopan 

sosiaalirahaston ja Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahaston, 

rahoitusta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Nuorten kohderyhmän on 

oltava mahdollisimman laaja ja 

osallistava, jotta nuoret, jotka eroavat 

toisistaan taustaltaan, koulutustasoltaan, 

valmiuksiltaan, osaamiseltaan, tiedoiltaan 

ja kokemukseltaan, voivat osallistua 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. 

 

Tarkistus  24 

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 

(25) Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat 

osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko 

rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

talousarviosta, jostakin toisesta unionin 

ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, 

olisi ensin saatava laatumerkki, jos sitä 

koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan 

solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien 

rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa 

menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. 

Prosessissa olisi vältettävä tarpeetonta 

hallinnollista rasitetta. Myönnetyt 

laatumerkit olisi arvioitava määräajoin 

uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos 
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edellytykset eivät enää täyty. toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy 

ilmi, että sen myöntämisen edellytykset 

eivät enää täyty. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(40) Lisäksi monivuotisen 

rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvia 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

määrärahoja olisi täydennettävä 

rahoitusosuuksilla muista ohjelmista ja 

otsakkeista, mikä edellyttää Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 

N:o 1293/201327, (EU) N:o 1303/201328, 

(EU) N:o 1305/201329 ja (EU) N:o 

1306/201330 sekä päätöksen N:o 

1313/2013/EU31 muuttamista. 

(40) Lisäksi monivuotisen 

rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvia 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

määrärahoja olisi täydennettävä 

rahoitusosuuksilla muista ohjelmista ja 

otsakkeista, mikä edellyttää Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 

N:o 1293/201327, (EU) N:o 1303/201328, 

(EU) N:o 1305/201329 ja (EU) N:o 

1306/201330 sekä päätöksen N:o 

1313/2013/EU31 muuttamista. 

Määrärahoja täydennettäessä olisi 

varmistettava, ettei tämä vaikuta 

haitallisesti nykyisten ohjelmien, 

etenkään Erasmus + -ohjelman, voimassa 

oleviin vapaaehtoistoimintaa, sosiaalista 

osallisuutta, työllisyyttä eikä myöskään 

liikkuvuutta koskeviin 

rahoitussäännöksiin. Jotta voidaan lisäksi 

varmistaa, että aloite on onnistunut ja 

tehokas keino tukea etenkin nuoria, joilla 

on muita vähemmän mahdollisuuksia, sen 

määrärahoja olisi lisättävä hyödyntämällä 

asiaa koskevia monivuotisesta 

rahoituskehyksestä annetun asetuksen 

kehyksessä saatavilla olevia varoja. 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

tehtyjen investointien lisäksi olisi lisättävä 

investointeja muihin täydentäviin EU:n 

ohjelmiin, kuten Erasmus+ -ohjelmaan ja 

nuorisotyöllisyysaloitteeseen. 

__________________ __________________ 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 

päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja 

ilmastotoimien ohjelman (Life) 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja 

ilmastotoimien ohjelman (Life) 
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perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 

614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 

20.12.2013, s. 185). 

perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 

614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 

20.12.2013, s. 185). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 

päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 320). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 320). 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston (maaseuturahasto) 

tuesta maaseudun kehittämiseen ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 487). 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston (maaseuturahasto) 

tuesta maaseudun kehittämiseen ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 487). 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 

maatalouspolitiikan rahoituksesta, 

hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 

165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 

814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 

N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 549). 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 

maatalouspolitiikan rahoituksesta, 

hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 

165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 

814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 

N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 549). 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 

päivänä joulukuuta 2013, unionin 

pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 924). 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 924). 
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Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(41) Tätä asetusta olisi sovellettava 

1 päivästä tammikuuta 2018. Tässä 

asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 

ripeän soveltamisen varmistamiseksi 

asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana 

päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

(41) Tätä asetusta olisi sovellettava 

1 päivästä maaliskuuta 2018. Tässä 

asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 

ripeän soveltamisen varmistamiseksi 

asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana 

päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

 

Tarkistus  27 

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 täyttämättömiin 

yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön ja 

koko yhteiskunnan eduksi ja samalla 

tukemaan osallistujan henkilökohtaista, 

koulutuksellista, yhteiskunnallista, 

kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 

kehitystä, joka voi tapahtua sellaisten 

palvelujaksojen, hankkeiden tai 

verkostotoimien muodossa, jotka tuottavat 

eurooppalaista ja kansainvälistä lisäarvoa 

ja joilla on kansainvälinen ulottuvuus, ja 

toteutua eri aloilla, kuten virallisen ja 

epävirallisen koulutuksen ja harjoittelun, 

nuorisotyön, työllisyyden, sosiaalisen 

osallisuuden, yhdenvertaisuuden, 

syrjinnän torjumisen, sukupuolten tasa-

arvon, sosiaalisen yrittäjyyden, 

kansalaisuuden ja demokraattisen 

osallistumisen, ympäristön- ja 

luonnonsuojelun, ilmastotoimien, 

katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden 

ja jälleenrakennustoiminnan, 

yhteisöllisyyttä korostavan maatalouden, 

maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden 

ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, 
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terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja 

kulttuurin, liikunnan ja urheilun, 

sosiaalihuollon ja -turvan, nuorille 

tarkoitettujen tukipalvelujen, 

vammaisuuden, sukupolvien välisen 

solidaarisuuden, kolmansien maiden 

kansalaisten, mukaan lukien 

turvapaikanhakijat ja pakolaiset, 
vastaanottamisen ja kotouttamisen, 

alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla; 

 

Tarkistus28 

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) ’nuorilla, joilla on muita vähemmän 

mahdollisuuksia’ henkilöitä, jotka 

tarvitsevat lisätukea, koska he ovat 

ikätovereihinsa verrattuna epäedullisessa 

asemassa yhden tai useamman 

syrjäytymistä edistävän seikan tai esteen, 

kuten vamman, oppimisvaikeuksien, 

kulttuurierojen, fyysistä ja henkistä 

terveyttä koskevien ongelmien tai 

maantieteellisten esteiden vuoksi;  

 

Tarkistus  29 

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 yksiköitä, joille on jo 

myönnetty Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka 

tarjoavat vapaaehtoistyötä tai harjoittelu- 

tai työpaikan Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai 

toteuttavat muita toimia Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa; 

 



 

AD\1142834FI.docx 27/40 PE612.191v02-00 

 FI 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) ’solidaarisuusjaksolla’ 

solidaarisuuteen liittyvällä alalla tehtävää 

vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työtä, 

jonka järjestää jokin osallistujaorganisaatio 

ja jolla edistetään vastaamista keskeisiin 

yhteiskunnan haasteisiin ja tehostetaan 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistujan henkilökohtaista, 

koulutuksellista, sosiaalista, 

kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 

kehitystä sekä työllistettävyyttä joko 

muussa kuin osallistujan asuinmaassa 

(kansainvälinen) tai osallistujan 

asuinmaassa (kotimainen); 

(5) ’solidaarisuusjaksolla’ 

solidaarisuuteen liittyvällä alalla tehtävää 

vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työtä, 

jonka järjestää jokin osallistujaorganisaatio 

ja jolla edistetään vastaamista keskeisiin 

yhteiskunnan haasteisiin ja tehostetaan 

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistujan henkilökohtaista, 

koulutuksellista, sosiaalista, 

kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 

kehitystä sekä työllistettävyyttä joko 

muussa kuin osallistujan asuinmaassa 

(kansainvälinen) tai poikkeustapauksessa 

nuorille, joilla on muita vähemmän 

mahdollisuuksia, osallistujan asuinmaassa 

(kotimainen); 

 

Tarkistus  31 

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’ palkatonta 

enintään 12 kuukauden mittaista 

vapaaehtoisjaksoa julkisessa 

viranomaisessa tai voittoa 

tavoittelemattoman alan 

osallistujaorganisaatiossa joko 

kokopäiväisesti32, osa-aikaisesti tai vapaa-

ajalla, 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 
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kehitykselleen ja joilla myös edistetään 

nuorten työllistettävyyttä, ja jotta nämä 

taidot ja osaaminen voidaan todentaa ja 

sertifioida; 

__________________ __________________ 

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. 

 

Tarkistus  32 

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’ kolmesta kuuteen 

kuukauteen kestävää työharjoittelua, joka 

voidaan uusia kerran ja enintään 

kahdentoista kuukauden ajaksi samassa 

osallistujaorganisaatiossa ja josta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujan vastaanottanut organisaatio 

maksaa korvauksen ja johon kuuluu 

oppimista ja harjoittelua koskeva 

näkökohta ja jolla on tarkoitus hankkia 

käytännön kokemusta ja ammatillista 

kokemusta, jotta voidaan kehittää 

osallistujan henkilökohtaisen, 

koulutuksellisen, sosiaalisen, 

kansalaisuuteen liittyvän ja ammatillisen 

kehityksen kannalta hyödyllistä 

osaamista; harjoittelu perustuu 

harjoittelun alussa tehtyyn osallistujan ja 

osallistujaorganisaation väliseen 

kirjalliseen sopimukseen, jossa 

ilmoitetaan koulutustavoitteet, 

työolosuhteet, harjoittelun kesto, 

osallistujan saama korvaus ja osapuolten 

oikeudet ja velvollisuudet ja/tai 

sovellettavat työehtosopimukset, jotka 

perustuvat sen maan kansalliseen lakiin, 

jossa harjoittelu suoritetaan, eikä 

harjoittelulla korvata työpaikkoja; 
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Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) ’työllä’ kahdesta kahteentoista 

kuukauteen kestävää työjaksoa, josta 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujaa isännöivä organisaatio maksaa 

korvauksen, joka toteutetaan 

osallistujamaassa ja joka perustuu 

kyseisen osallistujamaan kansallisen 

sääntelykehyksen mukaiseen 

työsopimukseen; 

(9) ’työllä’ vähintään kuusi kuukautta 

kestävää työjaksoa, josta Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallistujaa 

isännöivä organisaatio maksaa korvauksen 

ja joka perustuu kirjalliseen sopimukseen, 

jossa on noudatettava kaikkia sen maan 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 

sovellettavien työehtosopimusten 

mukaisia työehtoja, jossa työ suoritetaan. 

 

Tarkistus  34 

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 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; 

solidaarisuustoimen toteuttamisen 

edellytyksenä välittäjäorganisaation tai 

paikallisviranomaisten on järjestettävä 

ohjausta sekä annettava palvelujaksoa 

edeltävää ja sen jälkeistä tukea hankkeen 

kestävyyden ja tarjottujen palvelujen 

laadun varmistamiseksi; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 
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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 ja 

osallistujaorganisaatioiden tarjoamien 

palvelujen laadun varmistamiseen 

tähtäävän menettelyn tuloksena julkiselle 

tai yksityiselle yksikölle tai 

kansainväliselle järjestölle, joka haluaa 

alkaa toimia osallistujaorganisaationa ja 

tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

palvelujaksoja; tarkoituksena on ottaa 

yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien 

kanssa käyttöön erillinen laatumerkki 

vapaaehtoisjaksoja sekä harjoittelu- ja 

työjaksoja varten; 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

peruskirjalla’ asiakirjaa, jossa vahvistetaan 

oikeudet ja velvollisuudet, joiden 

noudattamiseen kaikkien niiden 

yksiköiden, jotka ovat halukkaita 

liittymään Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin, on sitouduttava; 

(12) ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

peruskirjalla’ asiakirjaa, jossa vahvistetaan 

oikeudet ja velvollisuudet, joiden 

noudattamiseen kaikkien niiden 

yksiköiden, jotka ovat halukkaita 

liittymään Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin, on sitouduttava 

ennakkoon ja jota niiden on noudatettava 

jatkuvasti laatumerkin saamiseksi ja 

säilyttämiseksi; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 



 

AD\1142834FI.docx 31/40 PE612.191v02-00 

 FI 

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

resurssikeskuksella’ lisätoimintoja, jotka 

toteuttaa nimetty kansallinen toimisto, 

jotta voidaan tukea Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen toimien 

kehittämistä ja täytäntöönpanoa sekä 

osallistujien palvelujaksoistaan ja 

hankkeistaan saaman osaamisen 

tunnistamista; 

(13) ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

resurssikeskuksella’ lisätoimintoja, jotka 

toteuttaa tarjouskilpailulla tätä tarkoitusta 

varten valittu yksikkö, jotta voidaan tukea 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien 

kehittämistä, täytäntöönpanoa ja laatua 

sekä osallistujien palvelujaksoistaan ja 

hankkeistaan saaman osaamisen 

tunnistamista; 

 

Tarkistus  38 

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 yhteenkuuluvuuden 

vahvistamista ja solidaarisuutta 

Euroopassa, tukea yhteisöjä ja vastata 

ripeästi ja tehokkaasti yhteiskunnallisiin 

haasteisiin tehostamalla nuorten ja eri 

organisaatioiden osallistumista avoimiin 
ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin. 

 

Tarkistus  39 

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 yhteiskunnallisiin tarpeisiin 

ja vahvistetaan yhteisöjä ja että ne ovat 

laadukkaita ja asianmukaisesti validoituja. 
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Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) varmistetaan, että osallistujien 

henkilökohtainen, koulutuksellinen, 

sosiaalinen, kansalaisuuteen liittyvä ja 

ammatillinen kehitys sekä palvelujakson 

oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot 

ja osaaminen yksilöidään, 

dokumentoidaan, arvioidaan ja 

sertifioidaan asianmukaisesti; 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b b) lisätään sellaisten nuorten, joilla 

on muita vähemmän mahdollisuuksia, 

osallistumista aloitteeseen luomalla 

soveltuvia toimintamuotoja ja 

huolehtimalla erityisohjaus- ja 

tukitoimista tähän osoitettavalla 

talousarviolla; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b c) vältetään se, että organisaatiot 

muuttavat yhteiskuntavastuuseen liittyviä 

toimiaan solidaarisuusjoukkojen toimiksi 

ja käyttävät näin rahoitusta väärin; 
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Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) solidaarisuusjaksot, hankkeet ja 

verkostotoimet 

(a) solidaarisuusjaksot seuraavissa 

muodoissa: 

 i)  vapaaehtoistoiminta; 

 ii)  harjoittelu tai työ; 

 iii)  hankkeet ja verkostotoimet; 

 

Tarkistus  44 

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 kansainväliset ja 

nuorten, joilla on muita vähemmän 

mahdollisuuksia, tapauksessa kotimaiset 

solidaarisuusjaksot sekä vapaaehtoistiimien 

palvelujaksot; 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuvien henkilöiden ja 

organisaatioiden verkostotoimet. 

(c) Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

osallistuvien tai niihin osallistumiseen 

halukkaiden henkilöiden ja 

organisaatioiden verkostotoimet. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 
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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 ja 

pätevyydet; 

(a) toimenpiteet, joilla pyritään 

varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu 

ja käytettävyys, mukaan lukien verkossa ja 

sen ulkopuolella annettava kattava 

koulutus, kielituki, osallistujien ja 

osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen 

tuki, vakuutus, palvelujaksoa edeltävä ja 

sen jälkeinen tuki sekä Youthpass-

todistuksesta saatuihin kokemuksiin 

perustuen virallisen todistuksen 

laatiminen, jossa yksilöidään, arvioidaan 

ja sertifioidaan harjoittelun aikana 

hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet; 

tarvittaessa palvelujakson jälkeinen tuki 

osallistujille, jotka ovat kiinnostuneita 

yhdistysten, osuuskuntien, sosiaalisten 

yritysten, nuorisojärjestöjen ja 

yhteisökeskuksien perustamisesta ja 

luotsaamisesta; 

 

Tarkistus  47 

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) laatumerkkien suunnittelu ja 

hallinnointi sellaisia yksiköitä varten, jotka 

haluavat tarjota Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisjaksoja 

tai harjoittelu- ja työjaksoja, jotta 

varmistetaan Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen peruskirjan 

periaatteiden ja vaatimusten 

noudattaminen; erillinen 

akkreditointimenettely sellaisia yksiköitä 

varten, jotka haluavat tarjota 

vapaaehtoisjaksoja, ja sellaisia yksiköitä 

varten, jotka haluavat tarjota työ- ja 

harjoittelujaksoja, joiden 

arviointiperusteet eroavat toisistaan, ja 

rajoittaen ohjelmaan osallistumista 

koskemaan toimia, joita varten yksiköt on 
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akkreditoitu; 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Toiminta edellyttää digitaalisen 

kahtiajaon torjumista, jotta 

solidaarisuustoimi olisi Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen ehdottamassa 

muodossa kaikkien eurooppalaisten 

nuorten ja erityisesti maaseutualueilta 

kotoisin olevien nuorten saatavilla. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) Euroopan sosiaalirahasto, jonka 

osuus on 35 000 000 käypinä hintoina; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahasto, jonka 

osuus on 1 800 000 käypinä hintoina. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Jäljelle jäävä määrä olisi katettava 

käyttämällä kaikkia monivuotisesta 

rahoituskehyksestä annetun nykyisen 

asetuksen kehyksessä saatavilla olevia 

varoja. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Määrärahoista voidaan kattaa myös 

suunnittelu-, seuranta-, valvonta-, 

tarkastus- ja arviointitoimiin kuuluvia 

kustannuksia, joita Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen hallinto ja sen 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, 

kuten erityisesti tutkimukset, 

asiantuntijatapaamiset sekä tiedotus- ja 

viestintätoimet, Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen portaalin ja 

tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien 

perustaminen, ylläpito ja päivittäminen 

sekä kaikki muut komissiolle Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen hallinnosta 

koituneet teknisen ja hallinnollisen tuen 

kulut. 

4. Määrärahoista voidaan kattaa myös 

suunnittelu-, seuranta-, valvonta-, 

tarkastus- ja arviointitoimiin kuuluvia 

kustannuksia, joita Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen hallinto ja sen 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, 

kuten erityisesti räätälöity ja yksilöllistetty 

tuki osallistuville nuorille, joilla on muita 

vähemmän mahdollisuuksia, tutkimukset, 

asiantuntijatapaamiset sekä tiedotus- ja 

viestintätoimet, Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen portaalin ja 

tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien 

perustaminen, ylläpito ja päivittäminen 

sekä kaikki muut komissiolle Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen hallinnosta 

koituneet teknisen ja hallinnollisen tuen 

kulut. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi 

valintakelpoisen yksikön esittämän 

hakemuksen, joka koskee Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen 

2. Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi 

valintakelpoisen yksikön esittämän 

hakemuksen, joka koskee Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen 
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osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja 

varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan 

solidaarisuusjoukkoja koskevien 

vaatimusten mukaista. 

osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja 

varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan 

solidaarisuusjoukkoja koskevien 

vaatimusten mukaista. Sellaisten 

yksikköjen, jotka muuttavat toimintaansa 

merkittävällä tavalla, on ilmoitettava 

asiasta toimivaltaiselle 

täytäntöönpanoelimelle 

uudelleenarviointia varten. Hakemus- ja 

rekisteröintiprosessin on oltava 

käyttäjäystävällinen. Hallinnollista 

rasitusta on vältettävä. 

Vapaaehtoistoimintaa koskevaan 

osatekijään johtava prosessi on erotettava 

prosessista, joka johtaa laatumerkin 

myöntämiseen vapaaehtoistoimintaa 

koskevalle osatekijälle, kun otetaan 

huomioon molempien osatekijöiden 

erityispiirteet. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio seuraa yhteistyössä 

osallistujamaiden kanssa säännöllisesti 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

tuloksellisuutta tavoitteiden 

saavuttamisessa. 

1. Komissio asettaa painopistealaksi 

seuranta- ja arviointikehyksen 

käyttöönoton yhteistyössä 

osallistujamaiden kanssa ja hyödyntää sitä 

seuratakseen Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen tuloksellisuutta 

tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) sellaisten laatumerkin saaneiden 

organisaatioiden määrä, joiden 

solidaarisuustoimille on myönnetty 

rahoitusta Euroopan 
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solidaarisuusjoukkojen kehyksessä. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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

tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä 

maassa nimetty kansallinen toimisto toimii 

kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujamaassa myös Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

kansallisena toimistona. 

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

tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä 

maassa nimetty kansallinen toimisto toimii 

kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

osallistujamaassa myös Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen puitteissa 

kansallisena toimistona. Asetuksen (EU) 

N:o 2016/589 7 artiklassa määritetyt 

EURES-verkoston organisaatiot avustavat 

näitä kansallisia toimistoja harjoittelu- ja 

työjaksojen muodossa toteutettavien 

solidaarisuustoimien hallinnassa sekä 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

kehyksessä toteutettavissa 

asianmukaisissa laatu- ja tukitoimissa. 
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