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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan solidaarisuusjoukot ovat unionin uusi aloite, joka edistää yhteisvastuuta unionin 
perusarvona kansalaistensa keskuudessa ja jäsenvaltioidensa välillä. Se myös tarjoaa nuorille 
mahdollisuuksia tehdä kotimaassaan ja ulkomailla työtä ja vapaaehtoistyötä erilaisissa 
hankkeissa, jotka hyödyttävät yhteisöjä ja ihmisiä koko Euroopassa.

Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi oltava laadukkaita, eli niiden olisi vastattava 
täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille 
tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja 
ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Valmistelija korostaa 
erityisesti, että nuorille tarjottavat solidaarisuustoimet olisi kohdistettava työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin (NEET).

Vapaaehtoistoiminta sekä unionissa että sen ulkopuolella tarjoaa epäviralliseen ja 
arkioppimiseen liittyviä rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla nuoret voivat edistää 
henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä 
kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Valmistelija korosti, että vapaaehtoistyöhön 
osallistuville olisi korvattava täysin vapaaehtoistyöstä aiheutuvat kulut, kuten asuminen, 
paikallisliikenne, taskuraha, ateriat sekä matka asuinpaikasta vapaaehtoistyön 
suorittamispaikkaan ja takaisin.

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa omia 
hankkeitaan, joilla käsitellään erityisiä haasteita nuorten paikallisten ja alueellisten yhteisöjen 
eduksi. Hankkeet ovat ponnahduslautana muille solidaarisuustoimille, ja ne tarjoavat 
mahdollisuuden testata ideoita ja tukea nuoria niin, että he itse voivat edistää 
solidaarisuustoimia. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeet ovat myös 
ensimmäinen askel, jolla niiden osallistujia kannustetaan toimimaan itsenäisinä 
ammatinharjoittajina ja perustamaan yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä, sosiaalisia yrityksiä ja 
muita sellaisia elimiä, jotka toimivat solidaarisesti, voittoa tavoittelematta ja nuorten parissa.

Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, 
olisi saatava osallistumisen ehtona laatumerkki. Valmistelija korostaa, että myönnettyjä 
laatumerkkejä olisi arvioitava uudelleen vähintään kahden vuoden välein, ja merkki voitaisiin 
peruuttaa, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen 
edellytykset eivät enää täyty.

Tiedottaminen ohjelmasta tuettavien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva 
julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella, 
alueellisella ja paikallistasolla. Näin erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin 
yrityksiin ja niitä olisi kannustettava tukemaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. Jotta 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin, komission, 
jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä 
kansalaisjärjestöjen, sosiaalisten yritysten, nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien 
asiantuntemusta omaavien paikallisten sidosryhmien kanssa.
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Ehdotuksella yksinkertaistetaan toimintaa monin tavoin yksilöiden, organisaatioiden ja 
instituutioiden tasolla. Valmistelija ehdottaa, että nykyistä rahoitusmenettelyä 
yksinkertaistetaan entisestään asettamalla etusijalle yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto 
edunsaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi. Valmistelija kannattaa ehdotusta 
vahvistaa asianomaisten kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset sekä 
säännöt, jotka koskevat sitä, miten kansalliset virastot hallinnoivat tukeen tarkoitettuja 
unionin varoja. On kuitenkin otettava huomioon yksinkertaistamisvaatimukset ja vältettävä 
aiheuttamasta lisärasitetta osallistujille ja osallistujaorganisaatioille.

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 selvitä 
nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan 
haasteista, joihin vastaamisessa nuoret 
eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan 
ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1) Euroopan unioni perustuu yhteisiin 
arvoihin sekä sen kansalaisten,
jäsenvaltioiden ja sukupolvien väliseen 
solidaarisuuteen. Nämä yhteiset arvot 
ohjaavat sen toimintaa ja luovat
yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan 
selvitä nykyisistä ja tulevista yhteiskunnan
Euroopan ja kansainvälisen tason
haasteista, joihin vastaamisessa nuoret 
eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan 
ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

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 

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

Euroopan alueella, tarjota nuorille 
enemmän ja parempia mahdollisuuksia 
solidaarisuustoimiin monilla eri aloilla ja 
tukea kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
toimijoita niiden pyrkimyksissä selvitä 
erilaisista haasteista ja kriiseistä. 
Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen 
toimintavaihe, jossa tarjottiin unionin eri 
ohjelmien puitteissa vapaaehtoistoiminta-, 
harjoittelu- ja työmahdollisuuksia nuorille 
eri puolilla unionia.

___________________ __________________

18 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot 
(COM(2016)0942 final).

18 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot 
(COM(2016)0942 final).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Nuorille olisi tarjottava helposti 
käytettävissä olevia ja osallistavia 
mahdollisuuksia osallistua 
solidaarisuustoimiin, joiden kautta he 
voivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä 
ja myös paikallisyhteisöjä hyödyttävään 
toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä 
kokemusta, tietoa, taitoja ja osaamista 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 
ammatillista kehittymistään varten ja siten 
parantaa työllistettävyyttään kansallisella, 
alueellisella ja Euroopan tasolla ja 
tarvittaessa rajat ylittävästi tai 
kansainvälisesti. Tällaisilla toimilla olisi 
tuettava myös nuorten vapaaehtoisten, 
harjoittelijoiden ja työntekijöiden 
liikkuvuutta.

Tarkistus 4
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Nuorille tarjottavien 
solidaarisuustoimien olisi oltava 
laadukkaita, ja ne olisi kohdistettava 
etenkin työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella oleviin nuoriin (NEET), eli 
niiden olisi vastattava täyttämättömiin 
yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava 
paikallisyhteisöjä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, tarjottava nuorille 
tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa, 
taitoja ja osaamista, oltava taloudellisesti 
nuorten ulottuvilla ja ne olisi toteutettava 
turvallisissa, osallistavissa ja terveellisissä 
olosuhteissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan solidaarisuusjoukot 
tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka 
kautta pääsee osallistumaan 
solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen 
ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja 
täydentävyys unionin muihin asiaan 
liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden 
olisi varmistettava. Euroopan 
solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien 
ja nykyisten ohjelmien, erityisesti 
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun19 ja 
EU:n vapaaehtoisapua koskevan 
aloitteen20, vahvuuksiin ja synergioihin 
niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät 
jäsenvaltioiden nuorisotakuun yhteydessä 
toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja 
helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista 
työelämään, tarjoamalla heille lisää 
mahdollisuuksia päästä mukaan 
työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien 

(7) Euroopan solidaarisuusjoukot 
tarjoavat keskitetyn asiointipisteen, jonka 
kautta pääsee osallistumaan 
solidaarisuustoimiin koko unionissa ja sen 
ulkopuolella. Ohjelman yhdenmukaisuus ja 
täydentävyys unionin muihin asiaan 
liittyviin politiikkoihin ja ohjelmiin nähden 
olisi varmistettava. Euroopan 
solidaarisuusjoukot pohjautuvat aiempien 
ja nykyisten ohjelmien, erityisesti 
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun19 ja 
EU:n vapaaehtoisapua koskevan 
aloitteen20, vahvuuksiin ja synergioihin 
niiden kanssa. Lisäksi ne täydentävät 
jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien
nuorisotakuun yhteydessä toteuttamia 
toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan 
heidän siirtymistään opinnoista 
työelämään, tarjoamalla heille lisää 
mahdollisuuksia päästä mukaan 
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alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta 
joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai 
muissa maissa. Myös täydentävyys 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toiminnan kannalta olennaisten unionin 
tason verkostojen, kuten Euroopan 
laajuisen julkisten työvoimapalvelujen 
verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-
verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi 
olisi varmistettava nykyisten asiaan 
liittyvien järjestelmien, erityisesti 
kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja 
nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen 
täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä 
tapauksen mukaan.

työmarkkinoille solidaarisuuteen liittyvien 
alojen harjoittelujen tai työpaikkojen kautta 
joko kunkin omassa jäsenvaltiossa tai 
muissa maissa. Myös täydentävyys 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toiminnan kannalta olennaisten unionin 
tason verkostojen, kuten Euroopan 
laajuisen julkisten työvoimapalvelujen 
verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-
verkoston, kanssa varmistetaan. Lisäksi 
olisi varmistettava nykyisten asiaan 
liittyvien järjestelmien, erityisesti 
kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja 
nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen 
täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä 
tapauksen mukaan.

_________________ _________________

19 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. 50–73).

19 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. 50–73).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 375/2014, annettu 3 
päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen 
perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua 
koskeva aloite”) (EUVL L 122, 24.4.2014, 
s. 1–17).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 375/2014, annettu 3 
päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen 
perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua 
koskeva aloite”) (EUVL L 122, 24.4.2014, 
s. 1–17).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan solidaarisuusjoukot 
avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia 
osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun 
tai työhön perustuviin toimiin 
solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä 
suunnitella ja kehittää 

(9) Euroopan solidaarisuusjoukot 
avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia 
osallistua vapaaehtoisuuteen, harjoitteluun 
tai työhön perustuviin toimiin 
solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä 
suunnitella ja kehittää 
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solidaarisuushankkeita omien ideoidensa 
pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien 
avulla nuoret voivat vauhdittaa 
henkilökohtaista, koulutuksellista, 
sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja 
ammatillista kehitystään. Euroopan 
solidaarisuusjoukot tukevat myös 
osallistujien ja organisaatioiden 
verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan tuettujen toimien laatu ja 
edistetään oppimistulosten validointia. 
Näin ollen ne myös osaltaan edistävät 
nuorten kannalta merkityksellistä 
eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä 
tietoisuutta yhteistyön positiivisista 
vaikutuksista.

solidaarisuusohjelmia ja -hankkeita
omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten 
mahdollisuuksien avulla nuoret voivat 
vauhdittaa henkilökohtaista, 
koulutuksellista, sosiaalista, 
kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 
kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukot 
tukevat myös osallistujien ja 
organisaatioiden verkostotoimia sekä 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen 
toimien laatu ja edistetään oppimistulosten 
validointia. Näin ollen ne myös osaltaan 
edistävät nuorten kannalta merkityksellistä 
eurooppalaista yhteistyötä ja lisäävä 
tietoisuutta yhteistyön positiivisista 
vaikutuksista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Näiden toimien olisi hyödytettävä 
yhteisöjä ja niiden olisi oltava paikallis- ja 
alueviranomaisten tukemia sekä samalla 
tuettava osallistujan henkilökohtaista, 
koulutuksellista, yhteiskunnallista, 
kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista 
kehitystä, ja ne voivat olla muodoltaan 
vapaaehtoistoimintaa, harjoitteluja tai 
työtä, hankkeita taikka verkostotoimia, 
tietotekniikkaa ja uutta tekniikkaa, joita 
kehitetään eri aloilla, kuten virallisen ja 
epävirallisen koulutuksen ja 
arkioppimisen, kulttuurien välisen 
vuoropuhelun, sosiaalisen osallisuuden ja 
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, 
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alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi 
sisällyttävä vankka oppimis- ja 
koulutusulottuvuus osallistujille ennen 
solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen 
jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten 
toimien kautta.

terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja 
kulttuurin, liikunnan ja urheilun, 
sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien 
maiden kansalaisten vastaanottamisen ja 
kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja 
koheesion sekä rajatylittävän yhteistyön 
alalla. Tällaisiin solidaarisuustoimiin olisi 
sisällyttävä vankka oppimis- ja 
koulutusulottuvuus osallistujille ennen 
solidaarisuustoimea, sen aikana tai sen 
jälkeen tarjottavien tarkoituksenmukaisten 
toimien kautta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Vapaaehtoistoiminta (sekä 
unionissa että sen ulkopuolella) tarjoaa 
epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyviä 
rikastuttavia kokemuksia, joiden avulla 
nuoret voivat edistää henkilökohtaista, 
sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista 
kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan, 
hyvien käytäntöjen vaihtamista ja 
työllistettävyysnäkymiään 
työmarkkinoilla. Vapaaehtoistoimilla ei 
saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen 
tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä 
niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. 
Vapaaehtoistyöhön osallistuville olisi 
korvattava asianmukaisesti 
vapaaehtoistyöstä aiheutuvat kulut, kuten 
asuminen, paikallisliikenne, taskuraha, 
ateriat sekä matka asuinpaikasta 
vapaaehtoistoiminnan 
suorittamispaikkaan ja takaisin.
Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
nuorisoalan vapaaehtoistoimintaan 
sovellettavia toimintapolitiikkoja koskevaa 
yhteistyötä avoimen 
koordinointimenetelmän avulla.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Nuorten aloitteellisuus on 
yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla 
merkittävä voimavara. Euroopan 
solidaarisuusjoukot edistävät sitä 
tarjoamalla nuorille mahdollisuuden laatia 
ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he 
voivat tarttua tiettyihin ongelmiin 
paikallisyhteisöjensä ja alueellisten
yhteisöjensä eduksi ottaen tarvittaessa 
huomioon paikalliset, alueelliset ja 
rajatylittävät erityistekijät. Kyseisissä 
hankkeissa voidaan kehittää innovatiivisia 
ratkaisuja keskeisiin haasteisiin ja tukea
nuorten itsensä ryhtymistä 
solidaarisuustoiminnan vetäjiksi. Hankkeet 
toimivat myös lähtökohtana vahvemmalle 
sitoutumiselle solidaarisuustoimiin, ja ne 
antavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujille kannustavan alkusysäyksen 
yrittäjyyteen tai yhdistysten, 
kansalaisjärjestöjen, sosiaalisten yritysten
tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai 
voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten 
perustamiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
tarjottavien mahdollisuuksien laadun 
varmistamiseen erityisesti tarjoamalla 
osallistujille koulutusta, kielitukea, 
vakuutus, hallinnollista tukea ja toimen 
jälkeistä tukea sekä huolehtimalla 

(15) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä toimien ja muiden Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen puitteissa 
tarjottavien mahdollisuuksien laadun 
varmistamiseen erityisesti tarjoamalla 
osallistujille koulutusta, kielitukea, 
henkilökohtaisia tukipalveluja, vakuutus,
hallinnollista tukea ja toimea edeltävää ja 
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Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistumisen aikana hankittujen tietojen, 
taitojen ja osaamisen validoinnista. 
Vapaaehtoisten turvallisuus on 
äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia 
pitäisi lähettää operaatioihin, joita 
suoritetaan kansainvälisten tai muiden 
aseellisten konfliktien alueella.

toimen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
osallistumisen aikana hankittujen tietojen, 
taitojen ja osaamisen validoinnista. 
Vapaaehtoisten turvallisuus on 
äärimmäisen tärkeää, eikä vapaaehtoisia 
pitäisi lähettää operaatioihin, joita 
suoritetaan kansainvälisten tai muiden 
aseellisten konfliktien alueella.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikkien yhteisöjen, jotka haluavat 
osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
toimintaan, olisi saatava laatumerkki, jos 
sitä koskevat edellytykset täyttyvät. 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja 
täytäntöönpanevien elinten olisi pidettävä 
yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin 

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

myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit 
olisi arvioitava uudelleen vähintään 
neljän vuoden välein, ja merkki olisi 
peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten 
yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen 
edellytykset eivät enää täyty.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
hankkeiden määrän kasvattamista olisi 
helpotettava. Olisi toteutettava erityisiä 
toimenpiteitä, joilla autetaan Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen hankkeiden vetäjiä 
hakemaan avustuksia tai luomaan 
yhteisvaikutuksia Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä 
maahanmuuttoon, turvallisuuteen, 
oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, 
terveyteen ja kulttuuriin liittyvien 
ohjelmien tuella.

(21) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
hankkeiden määrän kasvattamista olisi 
helpotettava. Samaan aikaan olisi 
tarjottava tarkkaa ja jatkuvasti 
ajantasaista tietoa näistä 
mahdollisuuksista mahdollisille 
edunsaajille. Olisi toteutettava erityisiä 
toimenpiteitä, joilla autetaan Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen hankkeiden vetäjiä 
hakemaan avustuksia tai luomaan 
yhteisvaikutuksia Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä 
maahanmuuttoon, turvallisuuteen, 
oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, 
terveyteen ja kulttuuriin liittyvien 
ohjelmien tuella.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta 
voidaan varmistaa Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen hyvä 
saavutettavuus ja tarjota niin 
kiinnostuneille henkilöille kuin 
organisaatioillekin keskitetty asiointipiste, 

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

joka mahdollistaa rekisteröitymisen, 
profiilien ja tarjottavien mahdollisuuksien 
määrittämisen ja yhteensovittamisen, 
verkkotoiminnan ja virtuaalisen 
yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, 
kielituen ja toimen jälkeisen tuen sekä 
muita käytännöllisiä toimintoja, joihin 
saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sen varmistamiseen, että 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 
toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
saavutettavissa. Käytössä olisi oltava 
erityistoimenpiteitä sosiaalisen 
osallisuuden ja heikossa asemassa olevien 
nuorten osallistumisen edistämiseksi ja 
sellaisten rajoitteiden huomioon 
ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden 
maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden syrjäisestä sijainnista. Myös 
osallistujamaiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
asianmukaista toimintaa haittaavien 
oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden 
poistamiseksi. Siihen kuuluu, 
mahdollisuuksien mukaan ja sanotun 
rajoittamatta kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksiä koskevan Schengenin 
säännöstön ja unionin lainsäädännön 
soveltamista, sellaisten hallinnollisten 
kysymysten ratkaiseminen, jotka 
hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan 
saamista, sekä eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin myöntäminen maiden 
välisten toimien tapauksessa Euroopan 

(28) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sen varmistamiseen, että 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat 
toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
saavutettavissa. Käytössä olisi oltava 
erityistoimenpiteitä sosiaalisen 
osallisuuden ja heikossa asemassa olevien 
nuorten osallistumisen edistämiseksi ja 
sellaisten rajoitteiden huomioon 
ottamiseksi, jotka johtuvat eräiden 
maaseutualueiden ja unionin syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden syrjäisestä sijainnista. Ohjelman 
seurannan tavoitteena on selvittää, missä 
määrin osallistumisella kyetään 
saavuttamaan sille asetettu tavoite 
ilmentää vähemmistöryhmiin, 
vammaisuuteen, kykyihin, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti huonoon asemaan ja 
osallistujien alueelliseen alkuperään 
liittyvää yhteiskunnan monimuotoisuutta.
Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
asianmukaista toimintaa haittaavien 
oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden 
poistamiseksi. Siihen kuuluu, 
mahdollisuuksien mukaan ja sanotun 
rajoittamatta kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksiä koskevan Schengenin 
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unionin sisällä. säännöstön ja unionin lainsäädännön 
soveltamista, sellaisten hallinnollisten 
kysymysten ratkaiseminen, jotka 
hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan 
saamista, sekä eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin myöntäminen maiden 
välisten toimien tapauksessa Euroopan 
unionin sisällä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tiedottaminen ohjelman tukemien 
toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja 
niitä koskeva julkisuus ja tulosten 
levittäminen olisi varmistettava niin 
Euroopan tasolla kuin kansallisella ja 
paikallistasolla. Erityisesti olisi 
kiinnitettävä huomiota sosiaalisiin 
yrityksiin ja kannustettava niitä tukemaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. 
Tiedotus-, julkisuus- ja 
tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi 
oltava ohjelman kaikkien 
täytäntöönpanoelinten tehtävänä, 
tarvittaessa muiden keskeisten 
sidosryhmien avulla.

(38) Tiedottaminen ohjelman tukemien 
toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja 
niitä koskeva julkisuus ja tulosten 
levittäminen olisi varmistettava niin 
Euroopan tasolla kuin kansallisella, 
alueellisella ja paikallistasolla. Erityisesti 
olisi kiinnitettävä huomiota sosiaalisiin 
yrityksiin ja kannustettava niitä tukemaan 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimia. 
Tiedotus-, julkisuus- ja 
tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi 
oltava ohjelman kaikkien 
täytäntöönpanoelinten tehtävänä, 
tarvittaessa muiden keskeisten 
sidosryhmien avulla.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa paremmin, komission, 
jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen 
olisi toivottavaa tehdä tiivistä yhteistyötä 
kansalaisjärjestöjen, sosiaalisten yritysten, 
nuorisojärjestöjen ja solidaarisuustoimien 
asiantuntemusta omaavien paikallisten 
sidosryhmien kanssa ja myös 
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kanssa. vapaaehtoiskeskusten kaltaisten 
vapaaehtoistoiminnan infrastruktuuri- ja 
tukivirastojen kanssa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tämän asetuksen tehokkaan ja 
vaikuttavan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ohjelmassa olisi 
hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo 
käytössä olevia hallinnointijärjestelyjä. 
Näin ollen ohjelman täytäntöönpano olisi 
annettava nykyisten rakenteiden eli 
komission ja [uuden Erasmus-asetuksen] 
III luvussa tarkoitettujen toimien 
hallinnointiin nimettyjen kansallisten 
toimistojen tehtäväksi. Komission olisi 
kuultava säännöllisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
osallistujaorganisaatiot, Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toteuttamisesta.

(41) Tämän asetuksen tehokkaan ja 
vaikuttavan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ohjelmassa olisi 
hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo 
käytössä olevia hallinnointijärjestelyjä. 
Näin ollen ohjelman täytäntöönpano olisi 
annettava nykyisten rakenteiden eli 
komission ja [uuden Erasmus-asetuksen] 
III luvussa tarkoitettujen toimien 
hallinnointiin nimettyjen kansallisten 
toimistojen tehtäväksi. Komission olisi 
kuultava säännöllisesti keskeisiä 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
osallistujaorganisaatiot, Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen toteuttamisesta ja 
otettava ne aktiivisesti mukaan 
päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) ’vapaaehtoisella’ Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen portaaliin 
rekisteröitynyttä henkilöä, joka 
vapaaehtoisesti suorittaa yhteiskuntaa 
hyödyttäviä toimia;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) ’solidaarisuushankkeella’ 
palkatonta kotimaista enintään 12 
kuukautta kestävää solidaarisuustoimea, 
jonka toteuttaa vähintään viidestä 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
osallistujasta koostuva ryhmä ja jonka 
avulla vastataan keskeisiin haasteisiin 
osallistujien yhteisöissä ja saadaan samalla 
selkeää eurooppalaista lisäarvoa;

9) ’solidaarisuushankkeella’ 
palkatonta kotimaista tai rajat ylittävää 
enintään 12 kuukautta kestävää 
solidaarisuustoimea, jonka toteuttaa 
vähintään viidestä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen osallistujasta 
koostuva ryhmä tai osallistuva 
organisaatio ja jonka avulla vastataan 
keskeisiin haasteisiin osallistujien 
yhteisöissä ja saadaan samalla selkeää 
eurooppalaista lisäarvoa;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimintamalli taustaltaan erilaisten 
nuorten saamiseksi mukaan;

d) osallistava toimintamalli 
taustaltaan erilaisten ja heikossa asemassa 
olevien nuorten ja myös niiden, joiden on 
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hankala osallistua ohjemaan 
täysimääräisesti, saamiseksi mukaan;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet, joilla pyritään 
edistämään sosiaalista osallisuutta ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vapaaehtoistoimintaan, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa, on sisällyttävä oppimis- ja 
koulutuskomponentti, se ei saa korvata 

1. Vapaaehtoistoiminnan, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa, on oltava keskitettyä ja sillä 
on oltava vaikutus yhteisön yksilöityihin 
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harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa 
palkkatyöhön ja sen on perustuttava 
kirjalliseen 
vapaaehtoistoimintasopimukseen.

tarpeisiin, siihen on sisällyttävä oppimis-
ja koulutuskomponentti, se ei saa korvata 
harjoitteluja tai työtä, sitä ei saa rinnastaa 
palkkatyöhön ja sen on perustuttava 
kirjalliseen 
vapaaehtoistoimintasopimukseen. 
Kyseisessä sopimuksessa on varmistettava 
osallistujalle asianmukainen 
oikeudellinen ja sosiaalinen suoja.
Vapaaehtoistoimintaan osallistuville on 
maksettava asianmukainen korvaus 
kuluista, jotka aiheutuvat heille 
vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Etusijalle on asetettava yksinkertaistettu 
kustannusvaihtoehto edunsaajia 
koskevien vaatimusten 
yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pannessaan täytäntöön tätä asetusta 
komissio, jäsenvaltiot ja muut 
osallistujamaat edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja yhtäläisiä 
osallistumisedellytyksiä ja varsinkin 
sellaisten nuorten osallistumista, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Arvioinnin perusteella yhteisölle 
voidaan myöntää Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu 
merkki arvioidaan uudestaan vähintään 
neljän vuoden välein, ja se voidaan 
peruuttaa, jos sitä käytetään väärin.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman 
täytäntöönpano on käynnistynyt. Siihen on 
liitettävä myös edeltävän ohjelman 
loppuarviointi.

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman 
täytäntöönpano on käynnistynyt. Siihen on 
liitettävä edeltävän ohjelman 
loppuarviointi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla nopeaa, johdonmukaista, 
olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua 
tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja 
suuri yleisö mukaan lukien.

Tarkistus 31
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja 
sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa komission 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa, 
sen kohdeyleisöä, sen kestoa ja sen toimia 
ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla 
taloudellisilla resursseilla tuetaan myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskevaa 
komission tiedottamista sikäli kuin 
painopisteet liittyvät 3 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä 23 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten toimistojen on 
kehitettävä johdonmukainen strategia, joka 
koskee tehokasta tiedotusta niiden 
hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä 
tuetuista toiminnoista sekä tulosten 
tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja 
avustettava komissiota sen yleisessä 
tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, 
kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja 
toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja 
sen tuloksia, sekä tiedotettava 
asiaankuuluville kohderyhmille niiden 
maassa toteutetuista toimista.

3. Jäljempänä 23 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten toimistojen on 
kehitettävä johdonmukainen strategia, joka 
koskee tiedonsaantia ja tehokasta 
tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman 
toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista 
sekä tulosten tehokasta levittämistä kaikille 
mahdollisille edunsaajille ja niiden
hyödyntämistä, ja avustettava komissiota 
sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee 
ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla 
hallinnoituja toimia koskevat tiedot 
mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä 
tiedotettava asiaankuuluville 
kohderyhmille niiden maassa toteutetuista 
toimista.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistettava kyseisen kansallisen a) vahvistettava kyseisen kansallisen 
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toimiston sisäistä valvontaa koskevat 
vaatimukset ja tukea varten kansallisille 
toimistoille siirrettävien unionin varojen 
hallinnointia koskevat säännöt;

toimiston sisäistä valvontaa koskevat 
vaatimukset ja tukea varten kansallisille 
toimistoille siirrettävien unionin varojen 
hallinnointia koskevat säännöt ottaen 
huomioon yksinkertaistamisvaatimukset 
ja välttäen lisäämästä osallistujille ja 
osallistuville organisaatioille aiheutuvaa 
rasitetta;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan 
lukien muut kuin unionin toimielinten tai 
elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, 
tekemät unionin rahoitusosuuden käyttöä 
koskevat tarkastukset muodostavat yleisen 
varmuuden perustan varainhoitoasetuksen 
[127 artiklan] mukaisesti.

1. Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan 
lukien muut kuin unionin toimielinten tai 
elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, 
tekemät unionin rahoitusosuuden käyttöä 
koskevat tarkastukset muodostavat yleisen 
varmuuden perustan varainhoitoasetuksen 
[127 artiklan] mukaisesti, ja ne on 
toteutettava noudattaen samoja perusteita 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

2. Kansalliset toimistot ovat vastuussa 
tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, 
jotka on annettu niiden tehtäväksi. 
Valvonnan on oltava oikeasuhtaista ja 
riittävää ja annettava kohtuulliset takeet 
siitä, että myönnetyt tuet käytetään 
tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien 
unionin sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
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28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa suojataan unionin 
taloudellisia etuja.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sukupuolten tasapainoisen
edustuksen, vähemmistöryhmien, 
vammaisuuden, kykyjen ja alueellisen 
alkuperän mukainen osallistujien 
prosenttijakauma.
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