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Tarkistus 26
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vapaaehtoistoiminta on konkreettinen 
ja näkyvä tapa ilmaista solidaarisuutta; sen 
kautta yksittäiset ihmiset voivat antaa 
tietojaan, taitojaan ja aikaansa 
kanssaihmisten käyttöön ilman, että kyse 
olisi ensisijaisesti taloudellisen edun 
tavoittelusta.

(2) Vapaaehtoistoiminta on konkreettinen 
ja näkyvä tapa ilmaista solidaarisuutta; sen 
kautta yksittäiset ihmiset voivat antaa 
tietojaan, kokemuksiaan, taitojaan ja 
aikaansa kanssaihmisten käyttöön ilman, 
että kyse olisi ensisijaisesti taloudellisen 
edun tavoittelusta. Kyse on sen sijaan 
halusta vastata kasvaneisiin 
humanitaarisiin tarpeisiin, joita 
luonnonkatastrofien ja ihmisten 
aiheuttamat humanitaariset kriisit ovat 
luoneet.

Or. en

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Huolimatta siitä, että 
vapaaehtoistoiminta yleistyy monilla 
aloilla, sen näkyvyyttä on edelleen 
lisättävä, ja myös unionin kansalaisten 
tuntemaa solidaarisuutta kolmansien 
maiden kriisien ja katastrofien uhreja 
kohtaan on mahdollista kehittää 
merkittävästi.

Or. en
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Tarkistus 28
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin humanitaarista apua koskeva 
visio, joka käsittää unionin humanitaarisen 
avun yhteiset tavoitteet, periaatteet, hyvät 
toimintatavat sekä sen tarjoamisen yhteiset 
puitteet, esitetään asiakirjassa 
"Humanitaarista apua koskeva 
eurooppalainen konsensus"14. 
Eurooppalaisessa konsensuksessa 
korostetaan, että unioni on vahvasti 
sitoutunut vaalimaan ja edistämään 
humanitaarisia perusperiaatteita, jotka ovat 
humaanisuus, puolueettomuus, 
tasapuolisuus ja riippumattomuus. 
Humanitaarista apua koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen tulisikin 
ohjata Euroopan humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen, jäljempänä 'EU Aid 
Volunteers' (EU:n vapaaehtoisapu), toimia.

(3) Unionin humanitaarista apua koskeva 
visio, joka käsittää unionin humanitaarisen 
avun yhteiset tavoitteet, periaatteet, hyvät 
toimintatavat sekä sen tarjoamisen yhteiset 
puitteet, esitetään asiakirjassa 
"Humanitaarista apua koskeva 
eurooppalainen konsensus"14. Visiota 
koskevaa tietoisuutta sekä sen näkyvyyttä 
olisi lisättävä unionin kansalaisten 
keskuudessa, sillä unionin 
humanitaarinen apu jää usein muiden 
kansainvälisten järjestöjen antaman avun 
varjoon. Eurooppalaisessa konsensuksessa 
korostetaan, että unioni on vahvasti 
sitoutunut vaalimaan ja edistämään 
humanitaarisia perusperiaatteita, jotka ovat 
humaanisuus, puolueettomuus, 
tasapuolisuus ja riippumattomuus. 
Humanitaarista apua koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen tulisikin 
ohjata Euroopan humanitaarisen avun 
vapaaehtoisjoukkojen, jäljempänä 'EU Aid 
Volunteers' (EU:n vapaaehtoisapu), toimia.

Or. en

Tarkistus 29
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Humanitaaristen kriisien määrä, laajuus 
ja monitahoisuus eri puolilla maailmaa on 
kasvanut merkittävästi vuosien kuluessa, 
mikä on lisännyt tarvetta humanitaarisen 

(5) Niin luonnonkatastrofien kuin 
ihmisten aiheuttamien humanitaaristen 
kriisien määrä, laajuus ja monitahoisuus eri 
puolilla maailmaa on kasvanut 
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alan toimijoista, jotka toimivat 
tuloksellisesti, tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti ja tukevat kolmansien 
maiden paikallisyhteisöjä niiden 
kriisialttiuden vähentämisessä ja 
selviytymiskyvyn parantamisessa.

merkittävästi vuosien kuluessa ja 
valitettavasti on todennäköistä, että sama 
kehitys jatkuu, mikä lisää tarvetta 
humanitaarisen alan toimijoista, jotka 
toimivat viipymättä, tuloksellisesti, 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti ja tukevat 
kolmansien maiden paikallisyhteisöjä 
niiden kriisialttiuden vähentämisessä ja 
selviytymiskyvyn parantamisessa.

Or. en

Tarkistus 30
Jacek Włosowicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vapaaehtoiset voivat tehostaa 
humanitaarisen avun operaatioita ja edistää 
humanitaarisen avun ammattimaistamista, 
kun vapaaehtoiset on valittu, koulutettu ja 
valmisteltu kentälle lähettämiseen 
asianmukaisesti, jotta heillä on varmasti 
tarvittavat taidot ja pätevyys avun 
tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen 
mahdollisimman tuloksellisesti.

(6) Vapaaehtoiset voivat tehostaa 
humanitaarisen avun operaatioita ja edistää 
humanitaarisen avun ammattimaistamista, 
kun vapaaehtoiset on valittu, koulutettu ja 
valmisteltu kentälle lähettämiseen 
asianmukaisesti, jotta heillä on varmasti 
tarvittavat taidot, pätevyys ja kyvyt avun 
tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen 
mahdollisimman tuloksellisesti.

Or. en

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopassa ja eri puolilla maailmaa on 
vapaaehtoistoiminnan järjestelmiä, jotka 
keskittyvät vapaaehtoisten lähettämiseen 
kolmansiin maihin. Kyse on useimmiten 

(7) Euroopassa ja eri puolilla maailmaa on 
vapaaehtoistoiminnan järjestelmiä, jotka 
keskittyvät vapaaehtoisten lähettämiseen 
kolmansiin maihin. Kyse on useimmiten 
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kansallisista järjestelmistä, jotka 
keskittyvät pääasiassa tai yksinomaan 
kehitysyhteistyöhankkeisiin. EU Aid 
Volunteers -toiminnassa olisi tämän vuoksi 
vältettävä päällekkäisyyttä ja tarjottava 
lisäarvoa antamalla vapaaehtoisille 
tilaisuus edistää yhdessä humanitaarisen 
avun operaatioita; näin vahvistetaan
Euroopan unionin aktiivista kansalaisuutta 
ja edistetään toimintaan osallistuvien 
toteutuksesta vastaavien järjestöjen 
yhteistyötä valtioiden välillä.

kansallisista järjestelmistä, jotka 
keskittyvät pääasiassa tai yksinomaan 
kehitysyhteistyöhankkeisiin. EU Aid 
Volunteers -toiminnassa olisi tämän vuoksi 
vältettävä päällekkäisyyttä ja tarjottava 
lisäarvoa antamalla vapaaehtoisille 
tilaisuus edistää yhdessä humanitaarisen 
avun operaatioita vahvistaen siten
Euroopan unionin aktiivista kansalaisuutta 
ja edistäen toimintaan osallistuvien 
toteutuksesta vastaavien järjestöjen 
yhteistyötä valtioiden välillä, jolloin 
unionista välitetään myönteinen kuva 
maailmalle ja lisätään kiinnostusta 
Euroopan laajuisiin humanitaarisiin 
hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 32
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vapaaehtoisten suojelun ja 
turvallisuuden pitäisi olla ensisijaisessa 
asemassa.

(9) Vapaaehtoisten asianmukaisen 
koulutuksen, suojelun ja turvallisuuden 
pitäisi olla ensisijaisessa asemassa, ja 
kokemattomia vapaaehtoisia ei siksi 
pitäisi lähettää avustajiksi hankkeisiin, 
joiden turvallisuus antaa aihetta huoleen.

Or. en

Tarkistus 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Vapaaehtoistoiminta humanitaarisen 
avun alalla voisi auttaa nuoria pysymään 
aktiivisina, edistää heidän henkilökohtaista 
kehitystään ja eri kulttuurien tuntemusta 
sekä kehittää heidän osaamistaan ja 
työllistettävyyttään maailmantaloudessa. 
Näin se edistäisi "Mahdollisuuksia 
nuorille" -aloitetta ja monia muita unionin 
keskeisiä tavoitteita kuten sosiaalista 
osallisuutta, työllisyyttä, aktiivista 
kansalaisuutta, koulutusta ja taitojen 
kehittämistä19.

(12) Vapaaehtoistoiminta humanitaarisen 
avun alalla voisi auttaa nuoria pysymään 
aktiivisina, edistää heidän henkilökohtaista 
kehitystään ja eri kulttuurien tuntemusta 
sekä kehittää heidän osaamistaan ja 
työllistettävyyttään maailmantaloudessa. 
Näin se edistäisi "Mahdollisuuksia 
nuorille" -aloitetta ja monia muita unionin 
keskeisiä tavoitteita kuten sosiaalista 
osallisuutta, työllisyyttä, aktiivista 
kansalaisuutta, koulutusta ja taitojen 
kehittämistä19 ja vahvistaisi 
vapaaehtoistoiminnan asemaa 
eurooppalaisen solidaarisuuden 
konkreettisena ilmentymänä kriisien 
uhrien keskuudessa edistäen siten 
unionin arvoja ja periaatteita.

Or. en

Tarkistus 34
Jacek Włosowicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 
koskevien unionin periaatteiden mukaisesti 
kaikkia elämänaloja ja ikäryhmiä 
edustavien unionin kansalaisten ja 
unionissa pitkään oleskelleiden asukkaiden 
pitäisi pystyä osallistumaan 
vapaaehtoistoimintaan aktiivisina 
kansalaisina. Kun otetaan huomioon 
humanitaariseen toimintaan liittyvät
erityiset haasteet, EU Aid Volunteers 
-vapaaehtoisten pitäisi olla yli 18-vuotiaita.

(13) Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 
koskevien unionin periaatteiden mukaisesti 
kaikkia elämänaloja ja ikäryhmiä 
edustavien unionin kansalaisten ja 
unionissa pitkään oleskelleiden asukkaiden 
pitäisi pystyä osallistumaan 
vapaaehtoistoimintaan aktiivisina 
kansalaisina. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon humanitaariseen toimintaan
liittyvän työn aiheuttamat erityiset 
haasteet sekä niiden näin ollen 
edellyttämän riittävän tunnekypsyyden, 
EU Aid Volunteers -vapaaehtoisten pitäisi 
olla yli 18-vuotiaita.
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Or. en

Tarkistus 35
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) On tarpeen korostaa, että tällaisten 
vapaaehtoisjoukkojen olisi oltava 
kustannustehokkaita, niiden olisi 
täydennettävä olemassa olevia kansallisia 
ja kansainvälisiä vapaaehtoistoiminnan 
järjestelmiä toimimatta päällekkäin niiden 
kanssa ja niiden olisi keskityttävä 
vastaamaan humanitaarisen alan 
konkreettisiin tarpeisiin ja puutteisiin.

Or. en

Tarkistus 36
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot, 
jäljempänä 'EU Aid Volunteers', joilla 
luodaan puitteet humanitaarisen avun 
operaatioihin kolmansissa maissa 
osallistuvien EU Aid Volunteers -
vapaaehtoisten yhteistoiminnalle.

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot, 
jäljempänä 'EU Aid Volunteers' -aloite, 
joilla luodaan puitteet humanitaarisen avun 
operaatioihin kolmansissa maissa 
osallistuvien EU Aid Volunteers -
vapaaehtoisten yhteistoiminnalle.

Or. en

Tarkistus 37
Antigoni Papadopoulou
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 EU Aid Volunteers -aloitteen tavoitteena 
on ilmaista unionin humanitaarisia arvoja 
ja solidaarisuutta avun tarpeessa olevia 
ihmisiä kohtaan siten, että edistetään 
tehokasta ja näkyvää EU Aid Volunteers -
aloitetta, joka lisää unionin valmiutta 
vastata humanitaarisiin kriiseihin ja 
parantaa heikossa asemassa olevien tai 
katastrofista kärsivien yhteisöjen 
valmiuksia ja selviytymiskykyä 
kolmansissa maissa.

EU Aid Volunteers -aloitteen tavoitteena 
on ilmaista unionin humanitaarisia arvoja 
ja solidaarisuutta avun tarpeessa olevia 
ihmisiä kohtaan siten, että edistetään 
tehokasta ja näkyvää EU Aid Volunteers -
aloitetta, joka lisää unionin valmiutta 
vastata niin ihmisten kuin 
luonnonkatastrofienkin aiheuttamiin 
humanitaarisiin kriiseihin ja parantaa 
heikossa asemassa olevien tai katastrofista 
kärsivien yhteisöjen valmiuksia ja 
selviytymiskykyä kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 38
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EU Aid Volunteers -aloite edistää eri 
maista lähtöisin olevien vapaaehtoisten 
yhteistoimintaa ja osallistumista ja tukee 
yhteisiä hankkeita ja maiden välistä 
yhteistyökumppanuutta 10 artiklassa 
tarkoitettujen toteuttamisesta vastaavien 
järjestöjen välillä.

4. EU Aid Volunteers -aloite edistää eri 
maista lähtöisin olevien vapaaehtoisten 
yhteistoimintaa, tiivistä yhteistyötä ja 
osallistumista ja tukee yhteisiä hankkeita ja 
maiden välistä yhteistyökumppanuutta 10 
artiklassa tarkoitettujen toteuttamisesta 
vastaavien järjestöjen välillä; aloitteessa 
varmistetaan toiminnan koordinointi ja 
täydentävyys kolmansissa maissa 
vallitsevia kriisitilanteita helpottamaan 
pyrkivien EU:n nykyisten 
vapaaehtoistoiminnan järjestelmien 
kanssa sekä se, että se toimii 
johdonmukaisesti ja 
kustannustehokkaasti ja välttää 
päällekkäisyydet muiden järjestelmien 
kanssa.
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Or. en

Tarkistus 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EU Aid Volunteers -aloite edistää eri 
maista lähtöisin olevien vapaaehtoisten 
yhteistoimintaa ja osallistumista ja tukee 
yhteisiä hankkeita ja maiden välistä 
yhteistyökumppanuutta 10 artiklassa 
tarkoitettujen toteuttamisesta vastaavien 
järjestöjen välillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 40
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'vapaaehtoisella' henkilöä, joka 
vapaaehtoisesti ja omasta halustaan 
osallistuu ilman ensisijaista taloudellisen 
edun tavoittelua toimiin, jotka hyödyttävät 
yhteisöä, vapaaehtoista itseään ja koko 
yhteiskuntaa;

a) 'vapaaehtoisella' henkilöä, joka 
vapaaehtoisesti ja omasta halustaan 
osallistuu ilman ensisijaista taloudellisen 
edun tavoittelua toimiin, jotka hyödyttävät 
yhteisöä ja koko yhteiskuntaa sekä 
mahdollisesti myös vapaaehtoista itseään;

Or. en

Tarkistus 41
Antigoni Papadopoulou



AM\924213FI.doc 11/23 PE504.041v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'EU Aid Volunteers -vapaaehtoisella' 
vapaaehtoisehdokasta, joka on valittu, 
koulutettu, jonka on arvioitu täyttävän 
hakuedellytykset ja joka on kirjattu 
rekisteriin henkilönä, joka on lähetettävissä 
humanitaarisen avun operaatioihin 
kolmansissa maissa;

c) 'EU Aid Volunteers -vapaaehtoisella' 
vapaaehtoisehdokasta, joka on 
asianmukaisesti valittu, koulutettu, jonka 
on arvioitu täyttävän hakuedellytykset ja 
joka on kirjattu rekisteriin henkilönä, joka 
on lähetettävissä humanitaarisen avun 
operaatioihin kolmansissa maissa;

Or. en

Tarkistus 42
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen täytäntöönpanossa on 
varmistettava johdonmukaisuus unionin 
muiden ulkoisen toiminnan alojen ja 
muiden samoihin asioihin vaikuttavien 
unionin politiikkojen kanssa. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön 
joustavaan niveltämiseen.

1. Tämän asetuksen täytäntöönpanossa on 
varmistettava koordinointi, täydentävyys 
sekä johdonmukaisuus unionin muiden 
ulkoisen toiminnan alojen ja muiden 
samoihin asioihin vaikuttavien unionin 
politiikkojen kanssa. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä hätäavun, kunnostustoimien ja 
kehitysyhteistyön joustavaan 
niveltämiseen.

Or. en

Tarkistus 43
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen täytäntöönpanossa on 1. Tämän asetuksen täytäntöönpanossa on 
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varmistettava johdonmukaisuus unionin 
muiden ulkoisen toiminnan alojen ja 
muiden samoihin asioihin vaikuttavien 
unionin politiikkojen kanssa. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön 
joustavaan niveltämiseen.

varmistettava johdonmukaisuus unionin 
muiden ulkoisen toiminnan alojen ja 
muiden samoihin asioihin vaikuttavien 
unionin politiikkojen kanssa. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön 
joustavaan niveltämiseen sekä 
synergiaetujen saavuttamiseen unionin 
pelastuspalvelumekanismin kanssa.

Or. en

Tarkistus 44
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä lisätäkseen kansallisten 
vapaaehtoistoiminnan ohjelmien ja EU Aid 
Volunteers -toimien välistä 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä lisätäkseen kansallisten 
vapaaehtoistoiminnan ohjelmien ja EU Aid 
Volunteers -aloitteen toimien välistä 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä. 
Komissio hyödyntää tältä osin olemassa 
olevia eurooppalaisia verkostoja, jotka 
toimivat tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 45
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä lisätäkseen kansallisten 
vapaaehtoistoiminnan ohjelmien ja EU Aid 
Volunteers -toimien välistä 

2. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä lisätäkseen kansallisten 
vapaaehtoistoiminnan ohjelmien ja EU Aid 
Volunteers -toimien välistä 
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johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä. johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä 
varmistaakseen kustannustehokkuuden 
kasvamisen.

Or. en

Tarkistus 46
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unioni edistää yhteistyötä alan 
kansainvälisten järjestöjen, erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien, ja muiden 
humanitaarisen avun 
yhteistyökumppaneiden kanssa EU Aid 
Volunteers -toiminnan toteuttamisessa.

3. Unioni edistää yhteistyötä alan 
kansainvälisten järjestöjen, erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien, ja muiden 
humanitaarisen avun 
yhteistyökumppaneiden sekä alueellisten 
sidosryhmien kanssa EU Aid Volunteers 
-toiminnan toteuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 47
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EU Aid Volunteers -toiminnan 
tavoitteena on:

1. EU Aid Volunteers -aloitteen toiminnan 
tavoitteena on:

Or. en

Tarkistus 48
Antigoni Papadopoulou
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– koulutettujen vapaaehtoisten lukumäärä 
ja koulutuksen laatu arvioiden ja 
tyytyväisyystason perusteella;

– koulutettujen vapaaehtoisten lukumäärä 
ja koulutuksen laatu arvioiden ja 
tyytyväisyys- ja suoritustason perusteella;

Or. en

Tarkistus 49
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– uusia taitoja ja pätevyyksiä koskeva 
arviointi, joka perustuu eurooppalaisen 
osaamispassin tai eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen kaltaisiin 
olemassa oleviin EU-välineisiin;

Or. en

Tarkistus 50
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) lisätä vapaaehtoistoiminnan 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä eri 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan parantaa 
unionin kansalaisten mahdollisuuksia 
osallistua humanitaarisen avun toimiin ja 
operaatioihin. Edistymistä tämän 
toimintatavoitteen saavuttamisessa 
arvioidaan seuraavankaltaisten 

a) lisätä vapaaehtoistoiminnan 
johdonmukaisuutta, yhtenäisyyttä ja 
luotettavuutta eri jäsenvaltioissa, jotta 
voidaan parantaa unionin kansalaisten 
mahdollisuuksia osallistua humanitaarisen 
avun toimiin ja operaatioihin. Edistymistä 
tämän toimintatavoitteen saavuttamisessa 
arvioidaan seuraavankaltaisten 
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indikaattorien avulla: indikaattorien avulla:

Or. en

Tarkistus 51
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EU AID VOLUNTEERS -TOIMINTA EU AID VOLUNTEERS -ALOITTEEN 
TOIMINTA

Or. en

Tarkistus 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EU Aid Volunteers -toiminta EU Aid Volunteers -aloitteen toiminta

Or. en

Tarkistus 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EU Aid Volunteers -aloitteella pyritään 3 
ja 7 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
seuraavankaltaisten toimien avulla:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 54
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näillä normeilla varmistetaan 
huolellisuusvelvollisuus, ja ne kattavat 
erityisesti lähettävien ja vastaanottavien 
järjestöjen velvollisuudet, oleskelu- ja 
asumiskulujen sekä muiden kustannusten 
kattamista koskevat 
vähimmäisvaatimukset, vakuutusturvan, 
turvallisuusmenettelyt ja muut 
asiaankuuluvat kysymykset.

2. Näillä normeilla varmistetaan 
huolellisuusvelvollisuus, ja ne kattavat 
erityisesti lähettävien ja vastaanottavien 
järjestöjen velvollisuudet, vapaaehtoisten 
valvonnan ja jatkuvan koulutuksen ja 
johtamisen, oleskelu- ja asumiskulujen 
sekä muiden kustannusten kattamista 
koskevat vähimmäisvaatimukset, 
vakuutusturvan, turvallisuusmenettelyt ja 
muut asiaankuuluvat kysymykset.

Or. en

Tarkistus 55
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näillä normeilla varmistetaan 
huolellisuusvelvollisuus, ja ne kattavat 
erityisesti lähettävien ja vastaanottavien 
järjestöjen velvollisuudet, oleskelu- ja 
asumiskulujen sekä muiden kustannusten 
kattamista koskevat 
vähimmäisvaatimukset, vakuutusturvan, 
turvallisuusmenettelyt ja muut 
asiaankuuluvat kysymykset.

2. Näillä normeilla varmistetaan 
huolellisuusvelvollisuus, ja ne kattavat 
erityisesti lähettävien ja vastaanottavien 
järjestöjen velvollisuudet, oleskelu- ja 
asumiskulujen sekä muiden kustannusten 
kattamista koskevat 
vähimmäisvaatimukset, vakuutusturvan, 
turvallisuusmenettelyt ja muut 
asiaankuuluvat kysymykset, myös 
sosiaaliturvan ennen palvelusta, sen 
aikana ja sen jälkeen.

Normit on annettava tiedoksi 
vapaaehtoisille. Vapaaehtoisten edustajia 
on kuultava, mikäli vapaaehtoisten 



AM\924213FI.doc 17/23 PE504.041v01-00

FI

oikeuksia ja velvollisuuksia muutetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ottaa käyttöön 
sertifiointijärjestelmän sen 
varmistamiseksi, että lähettävät järjestöt 
noudattavat 9 artiklassa tarkoitettuja 
normeja, ja erillisen sertifiointijärjestelmän 
vastaanottaville järjestöille.

1. Komissio ottaa käyttöön 
sertifiointijärjestelmän sen 
varmistamiseksi, että lähettävät järjestöt 
noudattavat 9 artiklassa tarkoitettuja 
normeja, ja erillisen sertifiointijärjestelmän 
vastaanottaville järjestöille.

Vapaaehtoisten edustajia on kuultava 
näiden järjestelmien ajan tasalle 
saattamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii koulutusohjelman, jonka 
avulla vapaaehtoisehdokkaita 
valmennetaan humanitaarisiin toimiin ja 
humanitaarisen avun operaatioihin 
lähettämiseen.

1. Komissio laatii koulutusohjelman, jonka 
avulla vapaaehtoisehdokkaita 
valmennetaan humanitaarisiin toimiin ja 
humanitaarisen avun operaatioihin 
lähettämiseen etenkin antamalla 
tarvittavat taustatiedot unionin tehtävistä 
ja arvoista humanitaarisissa 
kysymyksissä.

Or. en
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Tarkistus 58
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vapaaehtoisehdokkaat, jotka on 
kartoitettu ja valittu 11 artiklan mukaisesti, 
voivat osallistua koulutusohjelmaan. 
Kultakin vapaaehtoisehdokkaalta 
edellytetty suoritettavan koulutuksen 
laajuus ja sisältö määritetään ehdokkaan 
tarpeiden mukaan ja ottamalla huomioon 
aikaisempi kokemus.

2. Vapaaehtoisehdokkaat, jotka on 
kartoitettu ja valittu 11 artiklan mukaisesti, 
voivat osallistua koulutusohjelmaan. 
Kultakin vapaaehtoisehdokkaalta 
edellytetty suoritettavan koulutuksen 
laajuus ja sisältö määritetään ehdokkaan 
tarpeiden mukaan ja ottamalla huomioon 
aikaisempi kokemus sekä sen hankkeen 
tarpeet ja olosuhteet, jota avustamaan 
ehdokas lähetetään.

Or. en

Tarkistus 59
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vapaaehtoisehdokkaat voivat osana 
koulutustaan ja erityisesti lähettämiseen 
valmistautumiseksi suorittaa harjoitteluja 
sertifioiduissa lähettävissä järjestöissä, jos 
mahdollista muualla kuin kotimaassaan.

3. Vapaaehtoisehdokkaille on tarjottava 
mahdollisuus suorittaa osana koulutustaan 
ja erityisesti lähettämiseen 
valmistautumiseksi harjoittelu 
sertifioidussa lähettävässä järjestössä, jos 
mahdollista muualla kuin kotimaassaan.

Or. en

Tarkistus 60
Antigoni Papadopoulou
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Koulutusohjelman on sisällettävä 
arviointi, jossa tarkastellaan 
vapaaehtoisehdokkaan valmiutta tulla 
lähetetyksi humanitaarisen avun 
operaatioihin.

5. Koulutusohjelman on sisällettävä 
arviointi, jossa tarkastellaan 
vapaaehtoisehdokkaan valmiutta tulla 
lähetetyksi humanitaarisen avun 
operaatioihin ja huolehtia 
turvallisuudestaan, kun hänet on 
lähetetty.

Or. en

Tarkistus 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mikäli koulutusohjelman kesto on 
pidempi kuin kolme kuukautta, 
vapaaehtoisehdokkaalle on tarjottava 
kuukausiavustus, joka kattaa 
asumiskustannukset 
koulutuspaikkakunnalla, myös 
harjoittelujakson aikana, mikäli 
harjoittelu on palkatonta.

Or. en

Tarkistus 62
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio perustaa rekisterin ja ylläpitää 2. Komissio perustaa rekisterin ja ylläpitää 
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ja päivittää sitä sekä sääntelee 
pääsyoikeuksia ja rekisterin käyttöä.

ja päivittää sitä erityisesti katastrofeista 
kärsiviin maihin lähetettyjen 
vapaaehtoisten lukumäärän osalta, sekä 
sääntelee pääsyoikeuksia ja rekisterin 
käyttöä.

Or. en

Tarkistus 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU Aid Volunteers -vapaaehtoisille 
on ennen heidän lähettämistään 
annettava lisäkoulutusta, joka on 
suunniteltu vastaamaan nimenomaisesti 
sen maan tarpeita ja tilannetta, jonne 
vapaaehtoiset lähetetään.

Or. en

Tarkistus 64
Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vapaaehtoisten lähettämistä koskevat 
erityisehdot vahvistetaan lähettävän 
järjestön ja vapaaehtoisen välisessä 
sopimuksessa, jossa mainitaan myös 
lähettämisen kesto ja paikka sekä 
vapaaehtoisen tehtävät.

3. Vapaaehtoisten lähettämistä koskevat 
erityisehdot vahvistetaan lähettävän 
järjestön ja vapaaehtoisen välisessä 
sopimuksessa, jossa mainitaan myös 
lähettämisen kesto ja paikka sekä 
vapaaehtoisen tehtävät. Sopimuksessa on 
joko määritettävä vapaaehtoisen oikeudet 
ja velvollisuudet tai siinä on mainittava, 
mihin asiakirjoihin oikeudet ja 
velvollisuudet on kirjattu.
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Or. en

Tarkistus 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun lähettävän ja vastaanottavan 
järjestön välisen sopimuksen kesto on 
pidempi kuin kuusi kuukautta, EU Aid 
Volunteers -vapaaehtoisen todellinen 
palvelusaika on sisällytettävä komission 
myöntämän todistuksen perusteella 
ammatillisen kokemuksen pituuteen. Kun 
kyseisen sopimuksen kesto on lyhyempi 
kuin kuusi kuukautta, voidaan EU Aid 
Volunteers -vapaaehtoisena hankittua 
kokemusta pitää komission myöntämän 
todistuksen perusteella harjoittelujaksona.

Or. en

Tarkistus 66
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vapaaehtoisten johtamista koskeva 
koulutus, ohjaus, katastrofi- ja 
toimintavalmius ja muut vastaanottavien 
järjestöjen henkilöstön ja vapaaehtoisten 
kannalta merkitykselliset osa-alueet;

a) vapaaehtoisten johtamista koskeva 
koulutus, ohjaus, katastrofi- ja 
toimintavalmius ja muut vastaanottavien 
järjestöjen henkilöstön ja vapaaehtoisten 
kannalta merkitykselliset osa-alueet, joilla 
varmistetaan, että pätevää henkilöstöä on 
valmiina ja humanitaaristen järjestöjen ja 
katastrofien uhreiksi joutuneiden 
yhteisöjen saatavilla;

Or. en
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Tarkistus 67
Malika Benarab-Attou

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

Komission teksti Tarkistus

Verkoston avulla otetaan käyttöön 
järjestely, jolla valitaan aktiivisten 
vapaaehtoisten edustajat, jotka edustavat 
vapaaehtoisia ja puolustavat heidän 
oikeuksiaan henkilöstöedustajien tavoin.

Or. en

Tarkistus 68
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Verkosto tarjoaa ja edistää myös 
mahdollisuuksia 
verkkovapaaehtoistoimintaan, jolla 
täydennetään ja vahvistetaan EU Aid 
Volunteers -toimia.

3. Verkosto tarjoaa ja edistää myös 
mahdollisuuksia 
verkkovapaaehtoistoimintaan, jolla 
täydennetään ja vahvistetaan EU Aid 
Volunteers -toimia. Komission olisi 
hyödynnettävä EURESin kaltaisia 
olemassa olevia ja tehokkaasti toimivia 
eurooppalaisia verkostoja. EURES-
verkosto saattaa olla hyödyllinen, mikäli 
vapaaehtoiset haluavat hyödyntää kuuden 
kuukauden kokemustaan 
humanitaarisesta avustustoiminnasta.

Or. en

Tarkistus 69
Antigoni Papadopoulou
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lähettävät järjestöt, jotka lähettävät 
vapaaehtoisia unionin ulkopuolisiin 
operaatioihin, ovat vastuussa toimintansa 
seurannasta, ja niiden on toimitettava 
komissiolle säännöllisesti 
seurantakertomuksia.

3. Lähettävät järjestöt, jotka lähettävät 
vapaaehtoisia unionin ulkopuolisiin 
operaatioihin, ovat vastuussa toimintansa 
seurannasta, ja niiden on toimitettava 
komissiolle säännöllisesti 
seurantakertomuksia, joissa kaikki 
yksittäisille vapaaehtoisille kuuluvat 
henkilötietojen suojelua koskevat oikeudet 
on otettu huomioon.

Or. en


