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PA_Legam

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vabatahtlikud saavad 
humanitaarabioperatsioone tõhustada ja 
aidata kaasa humanitaarabi 
professionaliseerumisele, kui nad on 
valitud, koolitatud ja lähetuseks 
ettevalmistatud asjakohaselt, nii et neil 
oleksid abi vajavate inimeste võimalikult 
tõhusaks aitamiseks olemas vajalikud 
oskused ja pädevused.

(6) Vabatahtlikud saavad 
humanitaarabioperatsioone tõhustada ja 
aidata kaasa humanitaarabi 
professionaliseerumisele, kui nad on 
valitud, koolitatud ja lähetuseks 
ettevalmistatud asjakohaselt, nii et neil 
oleksid abi vajavate inimeste võimalikult 
tõhusaks aitamiseks olemas vajalikud 
oskused ja pädevused, ning kui nad 
saavad vabatahtliku töö toimumise kohas 
asjakohast toetust või juhatust.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liit viib läbi 
humanitaarabioperatsioone partnerluses 
rakendusorganisatsioonidega. Neil 
organisatsioonidel peaks olema oluline roll 
ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva 
algatuse rakendamisel, et tagada kohapeal 
osalejate vastutus ja vabatahtliku korpuse 
võimalikult tõhus toimimine. Liit peaks 
usaldama rakendusorganisatsioonidele 
eelkõige ELi humanitaarabi vabatahtlike 
väljaselgitamise, valimise, 

(10) Liit viib läbi 
humanitaarabioperatsioone partnerluses 
rakendusorganisatsioonidega. Neil 
organisatsioonidel peaks olema oluline roll 
ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva 
algatuse rakendamisel, et tagada kohapeal 
osalejate vastutus ja vabatahtliku korpuse 
võimalikult tõhus toimimine. Liit peaks 
usaldama rakendusorganisatsioonidele 
eelkõige ELi humanitaarabi vabatahtlike 
väljaselgitamise, valimise, 
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ettevalmistamise ja lähetamise kooskõlas 
komisjoni kehtestatud normidega. Ka 
komisjon peaks saama vajaduse korral 
kasutada väljaõppe saanud ja lähetusteks 
ettevalmistatud vabatahtlikke.

ettevalmistamise, lähetamise ning 
järelevalve nende missiooni jooksul ja 
pärast seda kooskõlas komisjoni 
kehtestatud normidega. Ka komisjon peaks 
saama vajaduse korral kasutada väljaõppe 
saanud ja lähetusteks ettevalmistatud 
vabatahtlikke.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vabatahtlik töö humanitaarabi 
valdkonnas aitab noortel püsida aktiivsena, 
edendada nende isiklikku arengut ja 
teadlikkust eri kultuuridest ning parandada 
nende oskusi ja tööalast konkurentsivõimet 
maailmamajanduse kontekstis. See 
edendaks noortele pakutavate võimaluste 
algatust ja mitmeid teisi liidu keskseid 
eesmärke, nagu sotsiaalne kaasatus, 
tööhõive, kodanikuaktiivsus, haridus ja 
oskuste arendamine. 

(12) Vabatahtlik töö humanitaarabi 
valdkonnas aitab noortel püsida aktiivsena, 
edendada nende isiklikku arengut ja 
teadlikkust eri kultuuridest ning parandada 
nende oskusi ja tööalast konkurentsivõimet 
maailmamajanduse kontekstis. See 
edendaks noortele pakutavate võimaluste 
algatust ja mitmeid teisi liidu keskseid 
eesmärke, nagu sotsiaalne kaasatus, 
tööhõive, kodanikuaktiivsus, haridus ja 
oskuste arendamine ning liidu väärtuste 
juurutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi humanitaarabi vabatahtlike 
kolmandatesse riikidesse 
humanitaarabioperatsioonidele lähetamise 
suhtes;

1. ELi humanitaarabi vabatahtlike 
kolmandatesse riikidesse ja vajaduse 
korral liidu territooriumile EuropeAidi 
täiendavatele 
humanitaarabioperatsioonidele lähetamise 
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suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vabatahtlike ohutus ja julgeolek on 
esmatähtis.

3. Vabatahtlike koolitus, ohutus ja 
julgeolek on esmatähtis.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ELi humanitaarabi vabatahtlikud
edendavad erinevatest riikidest pärit 
vabatahtlike koostööd ja osalemist ning 
toetavad ühisprojekte ja artiklis 10 
osutatud riikidevahelisi partnerlusi 
rakendusorganisatsioonide vahel.

4. ELi humanitaarabi vabatahtlike eest 
vastutavad asutused edendavad erinevatest 
riikidest pärit vabatahtlike koostööd ja 
osalemist ning toetavad ühisprojekte ja 
riikidevahelisi partnerlusi artiklis 10 
osutatud rakendusorganisatsioonide vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „vabatahtlik” − isik, kes vabast tahtest 
ajendatuna, taotlemata esmajoones rahalise 
kasu saamist, osaleb tegevuses, millest on 

(a) „vabatahtlik” − isik, kes vabast tahtest 
ajendatuna, taotlemata esmajoones rahalise 
kasu saamist, osaleb tegevuses, millest on 
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kasu kogukonnale, vabatahtlikule endale ja 
kogu ühiskonnale; 

kasu kogukonnale, vabatahtlikule endale ja 
kogu ühiskonnale; tal peavad olema ka 
spontaansed või õpitud algteadmised, mis 
võimaldavad tal väärtustada liidu rolli ja 
väärtusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „vabatahtlik juht” – isik, kes 
tegutseb juhtival ja vastutaval ametikohal 
ning koolitab ja teavitab oma kogemusele 
tuginedes vabatahtlikke nii enne 
missiooni kui ka selle jooksul ja pärast 
seda;

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse rakendamisel 
tagatakse sidusus liidu välistegevuse 
muude valdkondadega ja liidu muude 
asjakohaste poliitikavaldkondadega. Erilist 
tähelepanu pööratakse sujuvale 
üleminekule häda-, taastamis- ja arenguabi 
vahel.

1. Käesoleva määruse rakendamisel 
tagatakse sidusus liidu välistegevuse 
muude valdkondadega ja liidu muude 
asjakohaste poliitikavaldkondadega. Erilist 
tähelepanu pööratakse sujuvale 
üleminekule häda-, taastamis- ja arenguabi 
vahel. Luuakse seos programmiga Eures.

Or. fr
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid teevad 
koostööd liikmesriikide vabatahtliku töö 
programmide ja ELi humanitaarabi 
vabatahtlike tegevuse ühtsuse ja sidususe 
parandamiseks.

2. Komisjon ja liikmesriigid teevad 
koostööd liikmesriikide vabatahtliku töö 
programmide ja ELi humanitaarabi 
vabatahtlike tegevuse ning EuropeAidi
ühtsuse, sidususe ja kulude parandamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
II peatükk 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi humanitaarabi vabatahtlike tegevus ELi humanitaarabi vabatahtlike tegevust 
käsitlevad sätted

Or. fr

Selgitus

Normide väljatöötamise ja haldamise, kandideerijate väljaselgitamise ja valimise puhul on 
artiklile 5 „Mõisted” tuginedes pädevad Euroopa Komisjon ja ELi vabatahtlikke suunavad 
juhid, mitte ELi vabatahtlikud ise.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi humanitaarabi vabatahtlike tegevus ELi vabatahtlike juhtide tegevus 

Or. fr

Selgitus
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Normide väljatöötamise ja haldamise, kandideerijate väljaselgitamise ja valimise puhul on 
artiklile 5 „Mõisted” tuginedes pädevad Euroopa Komisjon ja ELi vabatahtlikke suunavad 
juhid, mitte ELi vabatahtlikud ise.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vabatahtlikuks kandideerijate 
väljaselgitamiseks, valimiseks ja 
humanitaarabioperatsioonidele 
lähetamiseks ettevalmistamiseks;

(a) vabatahtlikuks kandideerijate 
väljaselgitamiseks, missioonieelseks ja 
-järgseks teavitamiseks, valimiseks ja 
humanitaarabioperatsioonidele 
lähetamiseks ettevalmistamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nende normidega tagatakse 
hoolsuskohustus ning need hõlmavad 
eelkõige lähetavate ja vastuvõtvate 
organisatsioonide vastutust, elamis-, 
majutus- ja muid vajalikke kulusid 
käsitlevaid miinimumnõudeid, 
kindlustuskaitset, turvamenetlusi ja teisi 
seonduvaid küsimusi.

2. Nende normidega tagatakse 
hoolsuskohustus ning need hõlmavad 
eelkõige lähetavate ja vastuvõtvate 
organisatsioonide vastutust, elamis-, 
majutus- ja muid vajalikke kulusid 
käsitlevaid miinimumnõudeid, 
kindlustuskaitset, turvamenetlusi ja teisi 
seonduvaid küsimusi, nagu toitlustuse ja 
majutuse eest tasumine, transport 
rahvusvahelisest sihtlennujaamast 
missiooni toimumise kohta, kindlustus 
(meditsiiniabi-, reisi- ja 
reisitõrkekindlustus), kohapeal ja 
peakorteris oleva meeskonna 
ööpäevaringne tugi ja abi ning muud 
kulud olenevalt riigist, kus tegevus 
toimub, ja humanitaarabi liigist ning 
vabatahtliku ja/või vastuvõtva või 
lähetava organisatsiooni poolse 
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tühistamise tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab kasutusele 
sertifitseerimissüsteemi, millega tagatakse 
lähetavate organisatsioonide vastavus 
artiklis 9 osutatud normidele, ja eraldi 
sertifitseerimissüsteemi vastuvõtvatele 
organisatsioonidele.

1. Komisjon võtab kasutusele 
sertifitseerimissüsteemi, mis on välja 
töötatud tihedas koostöös 
humanitaartegevuses osalejana 
tunnustatud asutuste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega ning millega 
tagatakse lähetavate organisatsioonide 
vastavus artiklis 9 osutatud normidele, ja 
eraldi sertifitseerimissüsteemi 
vastuvõtvatele organisatsioonidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab koolitusprogrammi, 
mille eesmärk on valmistada 
vabatahtlikuks kandideerijad ette 
humanitaarabi valdkonnas tegutsemiseks ja 
humanitaarabioperatsioonidele 
lähetamiseks.

1. Komisjon koostab humanitaarabi 
valdkonnas tuntud asutuste oskustele 
tugineva koolitusprogrammi, mille 
eesmärk on valmistada vabatahtlikuks 
kandideerijad ette humanitaarabi 
valdkonnas tegutsemiseks ja 
humanitaarabioperatsioonidele 
lähetamiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 11 kohaselt väljaselgitatud ja 
valitud vabatahtlikuks kandideerijad 
võivad osaleda koolitusprogrammis. Igalt 
vabatahtlikuks kandideerijalt nõutav 
läbitava koolituse maht ja sisu määratakse 
kindlaks vastavalt tema vajadustele ja 
võttes arvesse eelnevat kogemust.

2. Artikli 11 kohaselt väljaselgitatud ja 
valitud vabatahtlikuks kandideerijad 
võivad osaleda koolitusprogrammis. Igalt 
vabatahtlikuks kandideerijalt nõutav 
läbitava koolituse maht ja sisu määratakse 
kindlaks vastavalt tema vajadustele ja 
võttes arvesse eelnevat kogemust ning 
vastavalt vajadustele ja eripäradele riigis, 
kuhu ta saadetakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vabatahtlikuks kandideerijad võivad
osana koolitusest ja eeskätt osana 
lähetuseks valmistumiseks sooritada
praktika mõnes sertifitseeritud lähetavas 
organisatsioonis, võimaluse korral mujal 
kui päritoluriigis.

3. Vabatahtlikuks kandideerijad peavad
osana koolitusest ja eeskätt osana 
lähetuseks valmistumisest sooritama
praktika mõnes sertifitseeritud lähetavas 
organisatsioonis, võimaluse korral mujal 
kui päritoluriigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
võivad vabatahtlikuks kandideerijad, kes ei 
ole läbinud praktikat, vajaduse korral saada 

4. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
võivad vabatahtlikuks kandideerijad, kes ei 
ole läbinud praktikat, vajaduse korral saada 
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lähetamisele eelnevat täiendavat koolitust 
sertifitseeritud lähetavates 
organisatsioonides. See ettevalmistus ja 
praktika toimub kooskõlas artikli 9 lõike 1 
punktis a osutatud normidega.

lähetamisele eelnevat täiendavat koolitust 
sertifitseeritud lähetavates 
organisatsioonides. See ettevalmistus ja 
praktika toimub kooskõlas artikli 9 lõike 1 
punktis a osutatud normidega. 
Vabatahtlikuks kandideerijad, kes ei 
saanud praktikat läbida või kes vahetavad 
riiki, peavad saama täiendavat koolitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtlikuks kandideerijad, kes on 
edukalt läbinud artikli 12 lõikes 5 osutatud 
hindamise, arvatakse ELi humanitaarabi 
vabatahtlike hulka. Nende nimed võib 
kanda ELi humanitaarabi vabatahtlike 
registrisse (edaspidi „register”) ja neid võib 
lähetusse saata.

1. Vabatahtlikuks kandideerijad, kes on 
edukalt läbinud artikli 12 lõikes 5 osutatud 
hindamise, arvatakse ELi humanitaarabi 
vabatahtlike hulka. Nende nimed võib 
kanda ELi humanitaarabi vabatahtlike 
registrisse (edaspidi „register”) ja neid võib 
lähetusse saata kuni kaheks aastaks, mille 
möödudes tuleb neil uuesti läbida 
hindamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ELi humanitaarabi vabatahtlikuna 
saadud kogemust võib tunnustada kui 
praktikat, mille kohta komisjon annab 
välja tõendi, ja/või kui õpet või koolitust 
vastavalt omandatud kogemusele ning 
lähetava ja vastuvõtva organisatsiooni 
jaoks siduva lepingu tingimustele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vabatahtlike lähetamist käsitlevad 
konkreetsed tingimused määratakse 
kindlaks lähetava organisatsiooni ja 
vabatahtliku vahel sõlmitavas lepingus, 
milles märgitakse ära ka lähetuse kestus, 
toimumiskoht ja vabatahtlikule seatavad 
ülesanded.

3. Vabatahtlike lähetamist käsitlevad 
konkreetsed tingimused määratakse 
kindlaks lähetava organisatsiooni ja 
vabatahtliku vahel sõlmitavas lepingus, 
milles märgitakse ära ka lähetuse kestus, 
toimumiskoht ja vabatahtlikule seatavad 
ülesanded. Nimetatud lepingus 
täpsustatakse muu hulgas selliseid 
küsimusi nagu edasi-tagasi lennupileti 
eest tasumine, toitlustus ja majutus, 
transport rahvusvahelisest 
sihtlennujaamast missiooni toimumise 
kohta, kindlustus (meditsiiniabi-, reisi- ja 
reisitõrkekindlustust), kohapeal ja 
peakorteris oleva meeskonna 
ööpäevaringne tugi ja abi ning muud 
kulud olenevalt riigist, kus tegevus 
toimub, ja humanitaarabi liigist ning 
vabatahtliku ja/või vastuvõtva või 
lähetava organisatsiooni poolse 
tühistamise tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vabatahtlike kaitsmine kõigi võimalike 
vahenditega, sealhulgas osapooltele ja 
kohalikele partneritele eriteabe andmine, 
seda eelkõige konfliktipiirkondades.
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Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võrgustik pakub ja edendab ka 
võimalusi veebipõhiseks vabatahtlikuks 
tegevuseks, mis täiendab ja tugevdab ELi 
humanitaarabi vabatahtlike tegevust.

3. Võrgustik pakub ja edendab ka 
võimalusi veebipõhiseks vabatahtlikuks 
tegevuseks, mis täiendab ja tugevdab ELi 
humanitaarabi vabatahtlike tegevust. 
Nimetatud võrgustik tuleb siduda 
Euresiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ELi humanitaarabi vabatahtlikud 
osalevad vajaduse korral lähetavate ja 
vastuvõtvate organisatsioonide abil ja 
juhtimisel nii enne lähetust kui ka selle 
jooksul ja pärast seda asjakohastes teabe-, 
teabevahetuse- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniates, millega edendatakse ELi 
humanitaarabi vabatahtlikke käsitlevat 
algatust ja vabatahtlike osalemist selles. 
Komisjon määrab kindlaks kõnealused 
meetmed, aga need ei sea vabatahtlikele 
ebaproportsionaalseid kohustusi.

3. ELi humanitaarabi vabatahtlikud 
osalevad lähetavate ja vastuvõtvate 
organisatsioonide abil ja juhtimisel nii enne 
lähetust kui ka selle jooksul ja pärast seda 
asjakohastes teabe-, teabevahetuse- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates, 
millega edendatakse ELi humanitaarabi 
vabatahtlikke käsitlevat algatust ja 
vabatahtlike osalemist selles. Komisjon 
määrab kindlaks kõnealused meetmed, aga 
need ei sea vabatahtlikele 
ebaproportsionaalseid kohustusi.

Or. fr


