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PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι εθελοντές μπορούν να ενισχύσουν 
τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 
και να συμβάλουν στον επαγγελματισμό 
της όταν έχουν επιλεγεί, εκπαιδευτεί και 
προετοιμαστεί κατάλληλα για αποστολή,
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι 
διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και 
ικανότητες για να βοηθήσουν τους 
πληθυσμούς που έχουν ανάγκη με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

(6) Οι εθελοντές μπορούν να ενισχύσουν 
τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 
και να συμβάλουν στον επαγγελματισμό 
της όταν έχουν επιλεγεί, εκπαιδευτεί και 
προετοιμαστεί κατάλληλα για αποστολή, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις 
αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να 
βοηθήσουν τους πληθυσμούς που έχουν 
ανάγκη με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο και έχουν στη διάθεσή τους την 
υποστήριξη ή την κατάλληλη πλαισίωση 
στον χώρο όπου προσφέρουν τις 
εθελοντικές τους υπηρεσίες.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση εκτελεί τις επιχειρήσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε εταιρική 
σχέση με τις εκτελεστικές. Οι οργανώσεις 
αυτές θα πρέπει να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers για να 
διασφαλιστεί η ιδιοποίηση των 
αποτελεσμάτων από τους επιτόπου φορείς 
και να μεγιστοποιηθεί η δυνητική χρήση 

(10) Η Ένωση εκτελεί τις επιχειρήσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με 
τις επιφορτισμένες για την εκτέλεσή τους 
οργανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές θα 
πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας EU Aid 
Volunteers για να διασφαλιστεί η 
ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων από τους 
επιτόπου φορείς και να μεγιστοποιηθεί η 
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των δράσεων του Σώματος των 
Εθελοντών. Η Ένωση θα πρέπει ιδίως να 
αναθέσει στις εκτελεστικές οργανώσεις τον 
εντοπισμό, την επιλογή, την προετοιμασία
και την αποστολή εθελοντών της EU Aid 
Volunteers σύμφωνα με πρότυπα που 
καταρτίζονται από την Επιτροπή.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αποστέλλει, όπου είναι 
σκόπιμο, κατάλληλα εκπαιδευμένους και 
προετοιμασμένους εθελοντές.

δυνητική χρήση των δράσεων του 
Σώματος των Εθελοντών. Η Ένωση θα 
πρέπει ιδίως να αναθέσει στις εκτελεστικές 
οργανώσεις τον εντοπισμό, την επιλογή, 
την προετοιμασία, την αποστολή, την 
παρακολούθηση κατά και μετά την 
αποστολή τους, των εθελοντών της EU 
Aid Volunteers σύμφωνα με πρότυπα που 
καταρτίζονται από την Επιτροπή.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αποστέλλει, όπου είναι 
σκόπιμο, κατάλληλα εκπαιδευμένους και 
προετοιμασμένους εθελοντές.

Or. fr

Τροπολογία3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο εθελοντισμός στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας θα μπορούσε να 
βοηθήσει να διατηρούνται οι νέοι 
δραστήριοι, να συμβάλει στην προσωπική 
τους ανάπτυξη και στη διαπολιτισμική 
ευαισθητοποίησή τους, καθώς και να 
βελτιώσει τις ικανότητές τους και την 
απασχολησιμότητά τους στην 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Θα 
συμβάλει έτσι στην πρωτοβουλία
«ευκαιρίες για τους νέους» και σε ένα 
φάσμα άλλων βασικών στόχων της 
Ένωσης, όπως η κοινωνική ένταξη, η 
απασχόληση, η ενεργός συμμετοχή του 
πολίτη, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων.

(12) Ο εθελοντισμός στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας θα μπορούσε να 
βοηθήσει να διατηρούνται οι νέοι 
δραστήριοι, να συμβάλει στην προσωπική 
τους ανάπτυξη και στη διαπολιτισμική 
ευαισθητοποίησή τους, καθώς και να 
βελτιώσει τις ικανότητές τους και την 
απασχολησιμότητά τους στην 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Θα 
συμβάλει έτσι στην πρωτοβουλία
«ευκαιρίες για τους νέους» και σε ένα 
φάσμα άλλων βασικών στόχων της 
Ένωσης, όπως η κοινωνική ένταξη, η 
απασχόληση, η ενεργός συμμετοχή του 
πολίτη, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων, και η προβολή των αξιών της 
Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην αποστολή της EU Aid Volunteers 
σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε τρίτες χώρες.

1. Στην αποστολή της EU Aid Volunteers 
σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε τρίτες χώρες, και, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικώς προς την EuropeAid, 
στην επικράτεια της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προστασία και η ασφάλεια των 
εθελοντών αποτελούν προτεραιότητα.

3. Η κατάρτιση, η προστασία και η 
ασφάλεια των εθελοντών αποτελούν 
προτεραιότητα.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η EU Aid Volunteers προωθεί κοινές 
δραστηριότητες και τη συμμετοχή των 
εθελοντών από διάφορες χώρες και ευνοεί 
κοινά προγράμματα και τις διεθνικές 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ των 
εκτελεστικών οργανώσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.

4. Οι οργανισμοί που υποδέχονται τους 
εθελοντές της EU Aid Volunteers
προωθούν κοινές δραστηριότητες και τη 
συμμετοχή των εθελοντών από διάφορες 
χώρες και ευνοεί κοινά προγράμματα και
τις διεθνικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των 
εκτελεστικών οργανώσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10.
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Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «εθελοντής» νοείται ένα άτομο το 
οποίο επιλέγει με την ελεύθερη βούλησή 
του και ως αποτέλεσμα προσωπικών 
κινήτρων να συμμετάσχει αφιλοκερδώς σε 
δραστηριότητες που ωφελούν την 
κοινότητα, τον εαυτό του και την κοινωνία 
εν γένει. 

α) Ως «εθελοντής» νοείται ένα άτομο το 
οποίο επιλέγει με την ελεύθερη βούλησή 
του και ως αποτέλεσμα προσωπικών 
κινήτρων να συμμετάσχει αφιλοκερδώς σε 
δραστηριότητες που ωφελούν την 
κοινότητα, τον εαυτό του και την κοινωνία 
εν γένει. Πρέπει επίσης να διαθέτει αφ' 
εαυτού ή να έχει διδαχθεί βασικές έννοιες 
οι οποίες θα του επιτρέπουν να προβάλλει 
τον ρόλο της Ένωσης και των αξιών της.

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α)  ως "εθελοντικό στέλεχος" νοείται 
ένα πρόσωπο που εκτελεί καθήκοντα 
πλαισίωσης, αναλαμβάνει συγκεκριμένες 
ευθύνες και κάνει χρήση της εμπειρίας 
του προκειμένου να παράσχει κατάρτιση 
και να ενημερώσει τους εθελοντές, προ, 
κατά και μετά την αποστολή τους.

Or. fr

Τροπολογία9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή του κανονισμού, 
εξασφαλίζεται η συνοχή με τους άλλους 
τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης 
και με άλλες σχετικές πολιτικές της 
Ένωσης. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το 
στάδιο της βοήθειας στο στάδιο της 
αποκατάστασης και της ανάπτυξης.

1. Κατά την εφαρμογή του κανονισμού, 
εξασφαλίζεται η συνοχή με τους άλλους 
τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης 
και με άλλες σχετικές πολιτικές της 
Ένωσης. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το 
στάδιο της βοήθειας στο στάδιο της 
αποκατάστασης και της ανάπτυξης.
Αποκαθίσταται σχέση με το πρόγραμμα 
Eures.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη 
συνέπεια και τη συνοχή μεταξύ των 
σχετικών εθνικών καθεστώτων 
εθελοντισμού και των δράσεων της EU 
Aid Volunteers.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη 
συνέπεια, τη συνοχή και τα κόστη μεταξύ 
των σχετικών εθνικών καθεστώτων 
εθελοντισμού, των δράσεων της EU Aid 
Volunteers και της EuropeAid.

Or. fr

Τροπολογία11

Πρόταση απόφασης
Kεφάλαιο II 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις της EU Aid Volunteers Διατάξεις σχετικές με τις δράσεις της EU 
Aid Volunteers

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία και η διαχείριση των κανόνων, ο έλεγχος, ο εντοπισμός και η επιλογή των 
υποψηφίων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των στελεχών που 
πλαισιώνουν τους εθελοντές της ΕΕ και όχι των ίδιων των εθελοντών της ΕΕ, κατά το άρθρο 5 
"Ορισμοί".

Τροπολογία12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις της EU Aid Volunteers Δράσεις των στελεχών της EU Aid 
Volunteers  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία και η διαχείριση των κανόνων, ο έλεγχος, ο εντοπισμός και η επιλογή των 
υποψηφίων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των στελεχών που 
πλαισιώνουν τους εθελοντές της ΕΕ και όχι των ίδιων των εθελοντών της ΕΕ, κατά το άρθρο 5 
"Ορισμοί".

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον εντοπισμό, την επιλογή και την 
προετοιμασία υποψήφιων εθελοντών για 
αποστολή σε δράσεις παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας·

α) τον εντοπισμό, την ενημέρωση πριν και 
μετά την αποστολή, την επιλογή και την 
προετοιμασία υποψήφιων εθελοντών για 
αποστολή σε δράσεις παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας·

Or. fr
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πρότυπα αυτά διασφαλίζουν τα 
καθήκοντα αρωγής και καλύπτουν ιδίως 
τις αρμοδιότητες των οργανώσεων 
αποστολής και υποδοχής, τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την κάλυψη των εξόδων 
διαμονής, στέγασης και άλλων σχετικών 
εξόδων, την ασφαλιστική κάλυψη, τις 
διαδικασίες ασφάλειας και άλλα σχετικά 
θέματα.

2. Τα πρότυπα αυτά διασφαλίζουν τα 
καθήκοντα αρωγής και καλύπτουν ιδίως 
τις αρμοδιότητες των οργανώσεων 
αποστολής και υποδοχής, τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την κάλυψη των εξόδων 
διαμονής, στέγασης και άλλων σχετικών 
εξόδων, την ασφαλιστική κάλυψη, τις 
διαδικασίες ασφάλειας και άλλα σχετικά 
θέματα,  όπως την κάλυψη των εξόδων 
διατροφής και διαμονής, την μεταφορά 
από το διεθνές αεροδρόμιο άφιξης στον 
τόπο της αποστολής, την ασφάλεια 
(ιατρική, ταξιδίου και ακύρωσης 
ταξιδίου), την επί 24ώρου βάσεως 
υποστήριξη της ομάδος επί τόπου και 
στην έδρα της οργάνωσης, καθώς και 
άλλων εξόδων αναλόγως της χώρας στην 
οποία αναπτύσσεται η δράση, του είδους 
της ανθρωπιστικής βοήθειας, τις 
προϋποθέσεις ακύρωσης από τον 
εθελοντή ή/και τον οργανισμό υποδοχής ή 
αποστολής.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ένα μηχανισμό 
πιστοποίησης που διασφαλίζει ότι οι 
οργανώσεις αποστολής συμμορφώνονται 
με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο
9 και ένα διαφοροποιημένο μηχανισμό 
πιστοποίησης για τις οργανώσεις 
υποδοχής.

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ένα μηχανισμό 
πιστοποίησης, ο οποίος καταρτίζεται σε 
στενή συνεργασία με τους 
ανεγνωρισμένους για την ανθρωπιστική 
τους δράση οργανισμούς και τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και ο οποίος
διασφαλίζει ότι οι οργανώσεις αποστολής 
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συμμορφώνονται με τα πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 και ένα 
διαφοροποιημένο μηχανισμό πιστοποίησης 
για τις οργανώσεις υποδοχής.

Or. fr

Τροπολογία16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καθορίζει ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης για να προετοιμάσει τους 
υποψήφιους εθελοντές να αναλάβουν 
δραστηριότητες στον ανθρωπιστικό τομέα 
και για αποστολή σε επιχειρήσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας.

1. Η Επιτροπή καθορίζει ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης με βάση τις γνώσεις των 
γνωστών οργανισμών στον τομέα της 
ανθρωπιστικής δράσης για να 
προετοιμάσει τους υποψήφιους εθελοντές 
να αναλάβουν δραστηριότητες στον 
ανθρωπιστικό τομέα και για αποστολή σε 
επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Or. fr

Τροπολογία17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποψήφιοι εθελοντές που έχουν 
εντοπιστεί και επιλεγεί σύμφωνα με το 
άρθρο 11 είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα κατάρτισης. Το ατομικό 
πεδίο και περιεχόμενο της κατάρτισης που 
χρειάζεται να παρασχεθεί σε κάθε 
υποψήφιο εθελοντή καθορίζονται βάσει 
των αναγκών του, λαμβανομένης υπόψη 
της προηγούμενης πείρας.

2. Οι υποψήφιοι εθελοντές που έχουν 
εντοπιστεί και επιλεγεί σύμφωνα με το 
άρθρο 11 είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα κατάρτισης. Το ατομικό 
πεδίο και περιεχόμενο της κατάρτισης που 
χρειάζεται να παρασχεθεί σε κάθε 
υποψήφιο εθελοντή καθορίζονται βάσει 
των αναγκών του, λαμβανομένης υπόψη 
της προηγούμενης πείρας και βάσει των 
αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της 
χώρας στην οποία στέλνεται.
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Or. fr

Τροπολογία18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο της κατάρτισής τους και 
ιδίως της προετοιμασίας τους για 
αποστολή, οι υποψήφιοι εθελοντές
μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις 
μαθητείας σε πιστοποιημένες οργανώσεις 
αποστολής, εάν είναι δυνατό, σε χώρα 
άλλη από τη χώρα καταγωγής τους.

3. Στο πλαίσιο της κατάρτισής τους και 
ιδίως της προετοιμασίας τους για 
αποστολή, οι υποψήφιοι εθελοντές πρέπει 
να τοποθετηθούν σε θέσεις μαθητείας σε 
πιστοποιημένες οργανώσεις αποστολής, 
εάν είναι δυνατό, σε χώρα άλλη από τη 
χώρα καταγωγής τους.

Or. fr

Τροπολογία19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
στους υποψήφιους εθελοντές οι οποίες δεν 
έχουν επωφεληθεί από τοποθέτηση σε 
θέση μαθητείας μπορεί να παρασχεθεί, 
ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετη προ 
της αποστολής προετοιμασία από 
πιστοποιημένες οργανώσεις αποστολής. Η 
προετοιμασία αυτή και η τοποθέτηση σε 
θέση μαθητείας τηρούν τα πρότυπα για την 
προετοιμασία που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχείο α).

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
στους υποψήφιους εθελοντές οι οποίες δεν 
έχουν επωφεληθεί από τοποθέτηση σε 
θέση μαθητείας μπορεί να παρασχεθεί, 
ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετη προ 
της αποστολής προετοιμασία από 
πιστοποιημένες οργανώσεις αποστολής. Η 
προετοιμασία αυτή και η τοποθέτηση σε 
θέση μαθητείας τηρούν τα πρότυπα για την 
προετοιμασία που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχείο α). Οι υποψήφιοι 
εθελοντές οι οποίοι δεν έχουν 
παρακολουθήσει ενημερωτικά σεμινάρια 
και όσοι αλλάζουν χώρα πρέπει να λάβουν 
πρόσθετη κατάρτιση.

Or. fr
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Τροπολογία20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υποψήφιοι εθελοντές οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί με επιτυχία στην αξιολόγηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 
5 θεωρούνται ευρωπαίοι εθελοντές. Ως εκ 
τούτου, μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
μητρώο των ευρωπαίων εθελοντών
(εφεξής «το μητρώο») και να είναι 
επιλέξιμοι προς αποστολή.

1. Οι υποψήφιοι εθελοντές οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί με επιτυχία στην αξιολόγηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 
5 θεωρούνται ευρωπαίοι εθελοντές. Ως εκ 
τούτου, μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
μητρώο των ευρωπαίων εθελοντών
(εφεξής «το μητρώο») και να είναι 
επιλέξιμοι προς αποστολή για ένα 
διάστημα δύο ετών, πέραν του οποίου 
πρέπει να επαναξιολογηθούν.

Or. fr

Τροπολογία21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η αποκτηθείσα εμπειρία ως 
εθελοντής της EU Aid Volunteers μπορεί 
να αξιολογείται ως "παρακολούθηση 
σεμιναρίου" με βεβαίωση που θα 
χορηγείται από την Επιτροπή ή/και ως 
μαθητεία ή κατάρτιση, αναλόγως της 
αποκτώμενης εμπειρίας και των όρων 
που περιλαμβάνονται στην σύμβαση που 
έχει συναφθεί μεταξύ οργανισμού 
υποδοχής αποστολής και οργανισμού 
υποδοχής.

Or. fr



PE502.072v01-00 12/13 PA\922397EL.doc

EL

Τροπολογία22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ειδικοί όροι αποστολής των 
εθελοντών καθορίζονται με σύμβαση 
μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και 
του εθελοντή, συμπεριλαμβανομένης της 
διάρκειας και του τόπου αποστολής, καθώς 
και των καθηκόντων του εθελοντή.

3. Οι ειδικοί όροι αποστολής των 
εθελοντών καθορίζονται με σύμβαση 
μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και 
του εθελοντή, συμπεριλαμβανομένης της 
διάρκειας και του τόπου αποστολής, καθώς 
και των καθηκόντων του εθελοντή. Η 
σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων διευκρινίσεις όσον αφορά την 
κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού 
ταξιδίου μετ' επιστροφής, της διατροφής 
και διαμονής, της μεταφοράς από το 
διεθνές αεροδρόμιο άφιξης στον τόπο της 
αποστολής, της ασφάλειας (ιατρικής, 
ταξιδίου και ακύρωσης ταξιδίου), της επί 
24ώρου βάσεως υποστήριξης της ομάδος 
επί τόπου και στην έδρα της οργάνωσης, 
καθώς και άλλων εξόδων αναλόγως της 
χώρας στην οποία αναπτύσσεται η 
δράση, του είδους της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, τις προϋποθέσεις ακύρωσης 
από τον εθελοντή ή/και τον οργανισμό 
υποδοχής ή αποστολής.

Or. fr

Τροπολογία23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η προστασία των εθελοντών με κάθε 
τρόπο, περιλαμβανομένης της ειδικής 
ενημέρωσης των μερών και των τοπικών 
εταίρων, ιδίως σε εμπόλεμες περιοχές

Or. fr
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Τροπολογία24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το δίκτυο παρέχει επίσης και προωθεί 
ευκαιρίες για επιγραμμικό εθελοντισμό για 
να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις 
δραστηριότητες της EU Aid Volunteers.

3. Το δίκτυο παρέχει επίσης και προωθεί 
ευκαιρίες για επιγραμμικό εθελοντισμό για 
να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις 
δραστηριότητες της EU Aid Volunteers.
Το δίκτυο αυτό πρέπει να είναι 
συνδεδεμένο με το πρόγραμμα Eures.

Or. fr

Τροπολογία25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθελοντές της EU Aid Volunteers 
συμμετέχουν, όπου είναι αναγκαίο με τη 
βοήθεια και την καθοδήγηση των 
οργανώσεων αποστολής και υποδοχής, σε 
δραστηριότητες για την πληροφόρηση, την 
επικοινωνία και την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την αποστολή για να προωθήσουν 
την EU Aid Volunteers και τη συμμετοχή 
τους σε αυτήν. Η Επιτροπή καθορίζει 
αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες δεν 
επιβάλλουν στους εθελοντές τις ανάλογες 
υποχρεώσεις.

3. Οι εθελοντές της EU Aid Volunteers 
συμμετέχουν, με τη βοήθεια και την 
καθοδήγηση των οργανώσεων αποστολής 
και υποδοχής, σε δραστηριότητες για την 
πληροφόρηση, την επικοινωνία και την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά την αποστολή για να 
προωθήσουν την EU Aid Volunteers και τη 
συμμετοχή τους σε αυτήν. Η Επιτροπή 
καθορίζει αυτές τις δραστηριότητες, οι 
οποίες δεν επιβάλλουν στους εθελοντές τις 
ανάλογες υποχρεώσεις.

Or. fr


